
WELCOME IN NEW ORLEANS

Muziekstad New Orleans is de grootste stad in de Amerikaanse

staat Louisiana. De stad is populair vanwege haar feesten, 

evenementen en cultuur. Bekijk een Saints-wedstrijd in de 

Superdome, een Mardi Gras-parade in de Franse wijk of geniet

op elke straathoek van jazz, terwijl je van je cocktail geniet uit

een 'to-go' cup. Geniet van de Creoolse en Cajun keuken en

ontdek de ongedwongen en relaxte sfeer van New Orleans 

door middel van deze cursus!



VIDEO

We starten met een video om je alvast in New Orleans sferen te
brengen!

https://www.youtube.com/watch?v=gdhu-NqGPo4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=gdhu-NqGPo4&feature=emb_logo


MULTICULTURELE METROPOLIS
Verschillende culturen hebben New Orleans gevormd naar
hoe de stad nu is. Dit komt door de invloed van de Cajun 
en het Creools, maar ook Franse, Spaanse, Duitse, Latijnse, 
Ierse en Afrikaanse invloeden vind je terug in de stad. Of 
het nu gaat om het accent, het eten, de muziek of de 
architectuur, deze stad is één van de meest unieke in de 
wereld met dank aan de mensen die deze stad hebben
opgebouwd. Voor Franssprekende bezoekers in Louisiana is 
het 'Qui initiative' opgezet, om hen een nog betere
ervaring te bieden! Het initiatief biedt een lijst met hotels, 
restaurants en winkels waar Frans gesproken wordt.



UNIEKE BEWANDELBARE STAD
Als je verblijft in de French Quarter, in het 
centrum of in het arts/warehouse district, zijn
alle bezienswaardigheden op loopafstand. 
New Orleans biedt ook andere charmante en
unieke opties aan om de omgeving te
verkennen, zoals de historische oude tram. Dit
is het enige mobiele nationale monument van 
Amerika. Ga terug in de tijd door met paard en
wagen te rijden of bewonder het uitzicht vanaf
de Mississippi rivier met een speciale
rivierboot.



DE CULTUUR REFLECTEERT DE 
KEUKEN

De keuken van New Orleans 
reflecteert op een briljante manier de 
diversiteit van de stad, de 
geschiedenis, de cultuur en de 
verschillende wijken. Genoeg
traditionele gerechten uit New 
Orleans komen voort uit de 
verschillende culturele invloeden.
Probeer de Muffuletta, een Italiaans
broodje met gezouten vlees, kaas, 
olijven en dressing die is bedacht in 
New Orleans.
Het gerecht Gumbo, vanuit de Franse
en Afrikaanse cultuur, is een
stoofgerecht dat geserveerd wordt
met rijst, boter en bloem en een grote
variatie aan ingrediënten, zoals
selderij, pepers, okra (soort plant), ui, 
kip, worst en/of zeevruchten.
Jambalaya is een gerecht dat een
variant is op de Spaanse Paella en
bevat een mix van vlees, zoals kip, 
worst en/of zeevruchten. Soms zitten
ze in alle drie in het gerecht, samen
met peper, ui, andere groentes, 
kruiden en rijst.



ALLE SMAKEN WORDEN VERTEGENWOORDIGD

Er zijn genoeg variaties in de keuken van New Orleans te

vinden. Van traditionele restaurants (Commander’s Palace; 

Galatoire’s) tot modern (Maypop; Compère Lapin), romantisch

(Brigtsen's Restaurant) of geschikt voor families met kinderen

(Central Grocery).

New Orleans beschikt ook over casual restaurants (Napoleon 

House) en restaurants op grote hoogte (Restaurant R'evolution; 

Arnaud's). Je kan ook eten voor een all-in prijs met meerdere

gangen (Court of Two Sisters) of tot ’s avonds laat bij Café du 

Monde. Zij opende haar deuren 150 jaar geleden, is 24 uur per 

dag open en zit aan de French Quarter. Daarnaast zijn er ook

diverse kookscholen (make your own authentic New Orleans 

cuisine) en restaurants van award winnende bekende chefs.



OORSPRONG VAN DE COCKTAIL
De cocktail is geboren in New Orleans! De go-cup, drive-thru 
daiquire, hurricane, grasshopper en de Sazerac (het officiële
drankje) moet je zeker eens proeven. In de stad zijn genoeg
leuke rooftopbars waar je een cocktail kan drinken. Drink 
bijvoorbeeld een speciale cocktail bij Cure, winnaar van de 
James Beard Award.

Zin in een cocktail gekregen? In New Orleans geldt de wet dat
je pas vanaf 21 jaar mag drinken. Nog geen 21 jaar oud? Wees 
niet getreurd want er zijn ook genoeg heerlijke alcoholvrije
cocktails verkrijgbaar. Daarnaast is het in New Orleans legaal
om een drankje mee de straat op te nemen in een 'to-go' cup. 
Neem kleine slokjes van de Hurricane cocktail en geniet bij de 
wereld bekende Pat O’Brien’s in de French Quater. De echte
cocktail liefhebbers zullen New Orleans niet verlaten voordat ze 
een echte Sazerac hebben geproefd in de Sazerac Bar in het 
Roosevelt hotel.



HET HART VAN DE JAZZ MUZIEK
Het feestje zal nooit stoppen in de stad die 24/7 doorgaat. 
Luister naar de jazz muziek in de stad die het gecreëerd en
ontdekt heeft. Volg de locals en geniet van de eindeloze
muziekclubs en barretjes in de Frenchmen Street en omgeving. 
Snug Harbor, Spotted Cat en Preservation Hall bieden alle
soorten favoriete jazz aan. Naast jazz, hoor je ook de blues, 
brass, R&B, funk en soul. Of er nu muziek gespeeld wordt
binnen of buiten op de straten van New Orleans, er is altijd de 
mogelijkheid om te dansen in deze stad!



FESTIVAL HOOFDSTAD VAN DE WERELD
Er zijn meer dan 130 festivals per jaar in 
New Orleans om van te genieten. Dit
betekent dat er gemiddeld elke drie dagen
een festival is. Letterlijk alles wordt gevierd! 
Van oesters tot literatuur legendes, tot 
kunstgalerijen en blues muziek. Mardi Gras 
is het meest bekende feest dat gevierd
wordt in de stad. In de lente wordt het 
French Quarter Fest en het New Orleans 
Jazz & Herritage Festival gevierd. Dit brengt
maar liefst honderdduizenden bezoekers
naar de festivals.



MARDI GRAS

Niemand viert carnaval zoals ze dat doen in New Orleans. Het 

feest begint om twaalf uur ’s nachts op 6 januari. Alle

inwoners zijn verkleed, er zijn feestelijk parades en overal kun

je lekker eten als “Aswoensdag’ nadert. Het vieren van Mardi 

Gras duurt een hele maand. In het weekend voor ‘Vette 

Dinsdag’ rollen de parades over de straten van New Orleans. 

Bezoekers zijn gemotiveerd om de Mardi Gras tradities te

ontdekken en ervaren. Zij eten de enige echte King cake, 

bekijken de parades op St. Charles Avenue en lopen mee met 

de massa door de historische wijken van New Orleans.



BELASTINGVRIJ WINKELEN
New Orleans biedt tax-free winkelen
aan voor internationale bezoekers. 
Reizigers buiten de Verenigde Staten 
kunnen tien procent belasting van 
hun aankoopbedrag terugkrijgen. Je 
hoeft hiervoor alleen je paspoort en
een geldige Esta te laten zien en te
vragen voor een LTFS voucher. Dit kan
onder andere bij de winkels van Saks 
Fifth Avenue, Best Buy, Macy’s en
Gucci en Coach.
Er is een grote variatie aan winkels, 
van bijzondere kunst tot antiek! De 
winkels en markten zijn te vergelijken
met een museum met collecties die 
geschikt zijn voor kopers en
verkopers. Er zijn genoeg boeken- en
platenwinkels op de French Quarter te
vinden en overal bekende
straatboetiekjes, waar ze tijdschriften
verkopen.



NEW ORLEANS TOURS

Er zijn zoveel mogelijkheden om 

de stad New Orleans te

verkennen. Je kan de 

geschiedenis, de moerassen, de 

winkels en het heerlijke Cajun en

Creoolse eten ontdekken. Er is op 

elk gebied een tour te vinden

vanuit het perspectief van een

local. De cocktail tours zijn erg 

populair onder toeristen, waarbij

je lopend over de French Quarter 

geniet van een cocktail in je hand.

Een Swamp tour biedt

bezoekers de kans om het 

wildlife van Louisiana te zien, 

zoals alligators en verschillende

vogels. Het Antebellum zuiden

komt tot leven door de vele

plantages die dichtbij de 

Mississippi rivier liggen. Met 

een tour langs de rivier kom je 

meer te weten over de 

geschiedenis



MUSEA

Er zijn eindeloos leerzame plekken te vinden in New Orleans. Breng een bezoek aan de nummer één attractie in 
New Orleans, namelijk het National World War Two museum. Waarin je alles komt te weten over de invloed van 
de Amerikanen in deze oorlog. Daarnaast is het Mardi Gras museum zeker een bezoek waard. Je komt erachter
hoe dit populaire en magische feest in New Orleans is ontstaan en wat de betekenis is van deze viering.



VERTIER VOOR JONG EN OUD
De stad New Orleans zit vol met spannende en leuke activiteiten voor kinderen en volwassenen. Familiepret is 
er voor het gehele gezin! Bezoek de getalenteerde straatartiesten in French Quarter en geniet van smakelijke
beignets in Café de Monde. Kan jij tegen een beetje spanning? Ga dan op spooktocht naar vampiers bij Jackson 
Square. Ook leuk voor gezinnen is een ritje in de historische tram naar de Audubon Zoo, het Aquarium of 
Insectarium.



CRUISEREIZEN VAN EEN PORT CITY
Bezoek paradijselijke eilanden met een cruiseschip en ervaar twee vakanties in één! Er zijn meerdere cruisereizen
vanaf de Caribbean mogelijk, zoals de Carnival Cruise Line, Disney Cruise Line, Norwegian Cruise Line en Royal 
Caribbean. Ook cruisereizen over de rivier zijn beschikbaar, zoals met de American Queen Steamboat Company en de 
American Cruise Line.



ACCOMMODATIES
Na al het eten, de vele danspasjes, uren winkelen en het gaan naar een van de leuke festivals in New 
Orleans, heb je een plek nodig om even rustig bij te komen. Het maakt niet uit of je overnacht in het 
centrum van New Orleans of daarbuiten. Er zijn genoeg luxe, romantische en historische hotels te vinden. 
Ook voor gezinnen en op het gebied van milieubewustzijn! Houd je van meer avontuur, kies dan voor een
van de accommodaties, waarvan men zegt dat het er spookt! New Orleans heeft genoeg te bieden.



HET RITME VAN HET ZUIDEN
Atlanta, Nashville en New Orleans bieden
het perfecte pakket van het zuiden aan. 
Deze drie steden delen de unieke ervaring
van de authentieke zuidelijke cultuur en
charme. De muziek is in de harten van 
deze steden verweven en vertellen het 
grotere verhaal van het heden en
verleden. Het reizen tussen de steden is 
eenvoudig en de beste introductie van de 
cultuur, muziek en geschiedenis van het 
zuiden.



GESCHIEDENIS VAN HET ZUIDEN

Het zuiden van Amerika kan je omschrijven als een mix van 

vriendelijke mensen die erg gastvrij zijn, indrukwekkende

landschappen, heerlijke traditionele gerechten en een rijke

geschiedenis aan muziek. Deze geschiedenis vind je vooral

terug in de drie steden Atlanta (Georgia), Nashville 

(Tennessee) en New Orleans (Louisiana). In Atlanta vind je de 

oorsprong van de rap- en indie muziek, in New Orleans 

natuurlijk die van de jazz en in Nashville de country en rock. 

Een bezoek aan deze steden zorgen ervoor dat je kan

genieten van de muziek en muzikanten die de muziek van nu 

hebben bepaald.



VAN NEW ORLEANS NAAR ATLANTA

Als je alle drie de muzikale steden van het zuiden wilt 
bezoeken, kan je bijvoorbeeld starten in de stad New Orleans, 
waar de echte jazzmuziek tot leven komt op Frenchmen Street. 
Vanaf New Orleans is het ongeveer 6,5 uur rijden naar Atlanta. 
Je rijdt richting het oosten over de Mississippi rivier langs de 
kust door de staat Alabama. Onderweg kan je een stop maken
bij een van de oudste havensteden van de staat genaamd
Mobile. Daarnaast kan je een korte omweg maken van 
ongeveer 80 km richting de historische badplaats Pensacola in 
Florida. Vervolgens rijd je via Montgomery richting Atlanta. Dit
kan je makkelijk in een dagdeel doen. De stad Atlanta biedt een
combinatie van het oude zuiden en het nieuwe zuiden aan met 
veel winkels, leuke restaurants, theaters, musea en ateliers.



VAN ATLANTA NAAR NASHVILLE
Vanaf Atlanta is het ongeveer 4 uur rijden richting Nashville, ook wel de Music City genoemd. Onderweg rijd je langs het Red Top 
Mountain State Park en het charmante stadje Chattanooga dat aan de rivier ligt in Tennessee. Ook richting Nashville kan je een
kleine omweg maken om de Great Smokey Mountains te bezoeken. Dit is een populair national park onder toeristen. Het park ligt
op een ruim uurtje rijden vanaf Nashville. De stad brengt de verschillende soorten muziek, zoals bluegrass, rock, country en jazz 
samen, waardoor je de echte zuidelijke soul ervaart.
VAN NASHVILLE NAAR NEW ORLEANS
Nashville ligt op bijna 8 uur rijden van New Orleans. Onderweg kom je een paar leuke steden en bezienswaardigheden tegen. De 
eerste stop na een paar uur is de stad Memphis, die zeker een bezoek waard is door de drukke Beale Street, het Memphis Rock ‘n’ 
Soul Museum en het huis van Elvis Presley. Daarnaast kan je onderweg stoppen bij het burgeroorlog monument van Vickburg en
de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge. Vanuit daar is het een makkelijke weg langs de moerassen naar het hart van de stad
New Orleans.



TOT SLOT...

Inmiddels heb je een goed beeld gekregen

van de bruisende stad New Orleans. Het is 

dan ook hoog tijd om de opgedane kennis

te testen door middel van de volgende

vragen.

Veel succes!

Tip: maak ook eens de cursus over 

Louisiana, waarin New Orleans zich

bevindt!

https://www.travecademy.nl/cursussen/start/8271

















































