แรกรู้จักกับ
จุดหมายปลายทาง

North of Boston เป็นที่ตั้งของเมืองน้อยใหญ่
จ�ำนวน 34 เมืองในเอสเซกซ์เคาน์ตี
ซึ่งแต่ละเมืองต่างก็มีลักษณะและมนต์เสน่ห์
เฉพาะตัวไม่เหมือนกัน ใช้เวลาเดินทางเพียงไม่
กี่นาทีจากท่าอากาศยานนานาชาติโลแกนและ
เมืองบอสตัน ที่นี่มีห้องพักจ�ำนวนกว่า
5,000 ห้อง แนวชายฝั่งที่ยาวกว่า
200 ไมล์ ร้านอาหารหลากหลาย
ตลอดจนยังมีที่ท่องเที่ยว แหล่งวัฒนธรรม
สถานที่ชมศิลปะการแสดง
และอื่นๆ อีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นชายหาด
ที่ซอลส์บรี เมืองประวัติศาสตร์ที่ซาเลม
ชายหาดโขดหินที่กลอสเตอร์
หรือเมืองอุตสาหกรรมที่ลอว์เรนซ์
ทั้งหมดนี้ต่างรอคอยให้คุณเข้ามาสัมผัส!

ท่องเที่ยว

มีเรื่องราวในทุกเส้นทาง…

มีเรื่องราวในทุกเส้นทาง
ภาพถ่าย: Annisquam Lighthouse; Bikers © Sarah Musumeci; House of the Seven Gables; Woodman’s of Essex

บริการส�ำหรับ
ผู้ให้บริการทัวร์
พร้อมให้ความช่วยเหลือวางแผนก�ำหนด
การท่องเที่ยว ทัวร์แนะน�ำเมือง
การจัดประชุม และกิจกรรมพิเศษต่างๆ
ส�ำหรับคณะทัวร์ทุกรูปแบบทั้งภายในประเทศ
และจากต่างประเทศ North of Boston
Destination Planner ส�ำหรับการวางแผน
คณะทัวร์ คือวารสารรายปีที่คุณสามารถ
ขอรับได้และมีให้อ่านออนไลน์

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

P.O. Box 5193 | Exit 60 I-95 South
Salisbury, MA 01952
โทรศัพท์: (978) 465-6555

ผู้ติดต่อ

Ann Marie Casey, ผู้อ�ำนวยการบริหาร
ACasey@northofboston.org

ที่พัก

บริการที่อบอุ่นเปี่ยมความใส่ใจคือวิถีแห่งการ
ใช้ชีวิตใน North of Boston คุณจะได้รื่นรมย์
ในบรรยากาศแห่ ง ประวั ติ ศ าสตร์ เ ก่ า แก่
ที่โรงแรมหลังโอ่อ่า หรรษากับครอบครัวใน
สวนน�้ำแสนสนุก หรือเอนกายพักผ่อนที่โรงแรม
พร้ อ มอาหารเช้ า ริ ม ทะเล ที่ นี่ มี ห ้ อ งพั ก กว่ า
5,000 ห้อง คุณจะได้พบกับบ้านอันแสนสุข
หลังที่สองได้ไม่อย่างไม่ยากเลยเมื่อคุณได้มา
เยี่ยมเยือน

อาหารการกิน

จะเป็นการดียิ่งหากคุณเตรียมท้องมาให้พร้อม
เมื่อมาเยือน North of Boston มีอาหารรส
เยี่ยมให้เลือกชิมอย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นซุปครีม
หอยลาย ล็อบสเตอร์เนื้อแน่น ตลอดจนหอย
และกุ้งอีกหลากหลายชนิด ตระเวนชิมตามรอย
เส้นทางอาหารทะเลของ North of Boston
แล้ ว อิ่ ม อร่ อ ยกั บ อาหารทะเลที่ ไ ด้ รั บ รางวั ล
ส่งกันแบบสดใหม่ทุกวัน ลิ้มรสชาติอาหารที่เป็น
ส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ Woodman’s of
Essex เจ้าต�ำรับผู้คิดค้นหอยทะเลทอดกรอบ
หากคุณชอบผลผลิตจากผืนดิน North of
Boston ก็มีพืชผลอันอุดมสมบูรณ์ เก็บเกี่ยว
มาจากฟาร์ ม หลายต่ อ หลายแห่ ง ทั่ ว แถบนี้
แวะดูแผงสินค้าจากฟาร์มที่ Green Meadows

Farm ในเมืองแฮมิลตัน คุณจะได้ละลานตาไป
กับผลผลิตสดใหม่ตามฤดูกาล หรืออาจแวะที่
Mill River Winery ในเมืองโรวลีย์เพื่อลองชิม
ไวน์ทอ้ งถิน่ หากอยากปรนเปรอตัวเองด้วยของ
อร่อยๆ แวะชมขั้นตอนการผลิตขนมหวานได้ที่
Harbor Sweets ในเมืองซาเลม (แล้วอย่าลืมชิม
Sweet Sloops ของขึ้นชื่อของทางร้านด้วย!)

สวรรค์ของนักช็อป

การช็อปปิ้งใน North of Boston ถือเป็น
ประสบการณ์ที่น่าจดจ�ำ เมืองอันเปี่ยมเสน่ห์
ติดชายทะเลเปรียบเสมือนแหล่งสมบัติส�ำหรับ
ของที่ ร ะลึ ก และสิ น ค้ า เฉพาะถิ่ น อั น มากมาย
ย้ อ นยุ ค สู ่ ห ้ ว งแห่ ง อดี ต ที่ ร ้ า นขายของเก่ า
ร้านหนังสือมือสอง ตลาดนัด และอื่นๆ อีก
มากมาย ระหว่างที่คุณเดินทางบนถนนสาย
ชมวิว ได้แก่ Route 1A และ Route 133
หากมองหาของที่ระลึกราคาพิเศษ คุณจะพบ
ทุกสิง่ ตามต้องการที่ MarketStreet Lynnfield
ห้ า งสรรพสิ น ค้ า กลางแจ้ ง เปิ ด ใหม่ ที่ ใ หญ่
ที่สุดในเขตนอร์ธชอร์ เชิญคุณเลือกซื้อของ
ตกแต่ ง บ้ า น เสื้ อ ผ้ า เครื่องแต่งกาย หรือ
ชิ ม ของหวานได้ อ ย่ า งเต็ ม ที่ ไม่ ว ่ า คุ ณ จะมี
รสนิยมแบบไหนหรือมีสไตล์อย่างไรก็สามารถ
เพลิดเพลินกับการช็อปปิ้งที่ North of Boston
ได้อย่างแน่นอน! n

สมบัติทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตร์

ชมการจัดแสดงอันน่าตื่นตาตื่นใจเกี่ยวกับศิลปะและ
วัฒนธรรมจากทั่วทุกมุมโลกที่พิพิธภัณฑ์ Peabody
Essex ในเมืองซาเลม ชมคอลเล็คชันตุ๊กตา รถไฟ และ
ของเล่นต่างๆ ที่พิพิธภัณฑ์ Wenham เดินชมห้อง
แสดงผลงานและร้านค้าหลากหลายในชุมชนศิลปิน
เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอเมริกาซึ่งยังคงผลิตผลงาน
อยู่อย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ที่ Rocky Neck Art
Colony ในกลอสเตอร์
ย้อนเวลากลับหลัง มุ่งไปสัมผัสสถานที่ที่น่าสนใจ
เชิงประวัติศาสตร์แห่งต่างๆ ของภูมิภาคนี้ เดินไป
ตามท้องถนนของเมืองซาเลม ตื่นตาตื่นใจกับงาน
สถาปัตยกรรมที่ Beauport หรือบ้านของ SleeperMcCann ในกลอสเตอร์ ไขปริ ศ นาและต� ำ นาน
การพิจารณาคดีแม่มดแห่งเมืองซาเลมในปี 1692
ที่พิพิธภัณฑ์ Salem Witch หรือพิพิธภัณฑ์ Witch
Dungeon หากคุณสนใจรับความบันเทิงยามค�่ำคืน
อาจแวะไปชมการแสดงได้ที่ North Shore Music
Theatre หรือ Gloucester Stage Company
ผูร้ กั เสียงดนตรีจะได้ดมื่ ด�ำ่ ในการแสดงเพลงคลาสสิก
ที่ Rockport Music ที่ศูนย์การแสดง Shalin Liu

ล่องเรือสู่การผจญภัย

สัมผัสธรรมชาติกว้างใหญ่

อย่าลืมพกกล้องติดกระเป๋าไปด้วย เพราะคุณจะได้
พบกับวาฬหลังค่อม วาฬไรท์ และโลมาข้างตัวขาว
แอตแลนติกในระยะใกล้ ระหว่างการล่องเรือชมวาฬ
หรือเรือใบบนผืนมหาสมุทรสีคราม

เช่าเรือ คายัค แล้วพายออกไปส�ำรวจแนวชายฝั่ง
แสนสวยริมแม่น�้ำเมอร์ริแมค พักผ่อนหย่อนใจพลาง
อาบแดดอุ่นๆ บนชายหาดของแถบนี้ซึ่งงดงามดุจ
ภาพวาด ปั่นจักรยานหรือเดินส�ำรวจธรรมชาติบน
เนินเขาน้อยใหญ่และตามเส้นทางต่างๆ เตรียมกล้อง
ส่องทางไกลแล้วไปที่เกาะพลัมในเมืองนิวบิวรีพอร์ต
เพื่อส่องดูหมู่มวลนกหลากสายพันธุ์

เดินทางด้วยเรือใบเพื่อล่องไปบนน่านน�้ำมหาสมุทร
แอตแลนติก ชมสถานที่ถ่ายท�ำภาพยนตร์ฮอลลีวูด
เรื่องต่างๆ เช่น The Crucible และ The Witches of
Eastwick ไปกับ Essex River Cruise พบเรือล�ำต่างๆ
จากรายการโทรทัศน์ชื่อดัง Wicked Tuna ทางช่อง
National Geographic ได้ที่ Cape Ann Marina

ชมการต่อเรือที่ Lowell’s Boat Shop ในเมืองเอมส์
บิวรี ถิ่นก�ำเนิดเรือประมงดอรี ชื่นชมประวัติศาสตร์
ทางทะเลอันยาวนานของ North of Boston ใน
เมืองนิวบิวรีพอร์ตอันเป็นทีต่ งั้ ของหน่วยยามชายฝัง่
สหรัฐอเมริกา ทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์ทางทะเล Custom House
หรือที่ Maritime Gloucester เมืองท่าที่เก่าแก่ที่สุด
ในอเมริกา รวมทั้งในเมืองซาเลม อันเป็นท่าการค้า
ระหว่างอเมริกากับจีนในอดีต

สู ด อากาศสดชื่ น และซึ ม ซั บ ความงดงามทาง
ธรรมชาติ อั น แสนบริ สุ ท ธิ์ ร ะหว่ า งที่ คุ ณ มาเยื อ น
North of Boston ไม่วา่ จะในฤดูกาลใด คุณก็จะรืน่ รมย์
กับกิจกรรมสันทนาการดีๆ ได้อย่างหลากหลาย

ฤดู ใ บไม้ ร ่ ว งคื อ ช่ ว งเวลาอั น สุ ด แสนตระการตา
ส�ำหรับท่องเทีย่ วในแถบ North of Boston เพลิดเพลิน
สายตากับใบไม้ผลัดใบทีใ่ ห้สสี นั เจิดจ้า เลือกซือ้ ฟักทอง
หรือเอร็ดอร่อยกับไซเดอร์โดนัทจากฟาร์ม ร่วมสนุก
ในงานรื่นเริง Topsfield Fair ซึ่งเป็นเทศกาลเกษตร
ที่เก่าแก่ที่สุดในอเมริกา ระหว่างฤดูหนาว ร่วมร้อง
เพลงประสานเสียงตามลานกว้างเพื่อเฉลิมฉลองวัน
หยุดฤดูหนาว สนุกกับกีฬาสกีครอสคันทรี เลื่อนหิมะ
หรือสเก็ตน�้ำแข็ง n

กิจกรรมท้องถิ่น

การเดินทางระหว่างเมือง
ระยะทางและเวลาโดยประมาณ
บอสตันไปซาเลม
15.2 ไมล์ / 45 นาที
ซาเลมไปกลอสเตอร์
16.6 ไมล์ / 33 นาที
ลินน์ไปนิวบิวรีพอร์ต
28.5 ไมล์ / 43 นาที
ลอว์เรนซ์ไปซอลส์บรี
24 ไมล์ / 32 นาที

กุมภาพันธ์
เทศกาล Salem So-Sweet Chocolate
& Ice Sculpture
เทศกาล Merrimack River Eagle,
นิวบิวรีพอร์ต
มีนาคม
เทศกาลภาพยนตร์เมืองซาเลม
เมษายน
เทศกาลวรรณกรรมเมืองนิวบิวรีพอร์ต
พฤษภาคม
Motif #1 Days, ร็อกพอร์ต
Essex River Race
มิถุนายน
เทศกาลร็อกพอร์ตเชมเบอร์มิวสิค
St. Peter’s Fiesta, กลอสเตอร์
ArtsFest Beverly
กรกฎาคม
Olde Ipswich Days
คืนสู่เหย้า Newburyport Yankee
Misselwood Concours d’Elegance Endicott College, เบเวอร์ลี
สิงหาคม
Salem Heritage Days
เทศกาล Gloucester Waterfront
กันยายน
เทศกาล Bread and Roses, ลอว์เรนซ์
Trails and Sails, กิจกรรมพื้นที่เอสเซกซ์เคาน์ตี
River Ruckus, เฮฟเวอร์ฮิลล์
ตุลาคม
Haunted Happenings, ซาเลม
Topsfield Fair
พฤศจิกายน
Festival of Trees, เมธูเอน
Sea Festival of Trees, ซอลส์บรี
ธันวาคม
Christmas Walk, มาร์เบิลเฮด
New Year’s Rockport Eve

