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VÄLKOMMEN ATT BOKA RESAN TILL  
TURKEY HOT ROD RUN I DAYTONA BEACH 

 
20 november – 2 december 2018 

 
 
RESA A Hela vistelsen i Kissimmee/Orlando 11 nätter 
 
RESA B Kissimmee/Orlando  7 nätter 
 Miami Beach   4 nätter 

 
Njut av Floridas härliga klimat, vi bor i Kissimmee alldeles bredvid Old Town där området 
är fullt av restauranger, barer och andra nöjen. Classic Crusing på lördagskväll är USA:s 
största Crusing Event och bilar från hela landet kommer för att delta. Levande musik 
och dans gör hela området till en enda stor fest varje onsdag - söndag. 
 
Boka hyrbil och kör runt i hela Florida och besök Everglades och Miami Beach, 
Mexikanska Gulfen och Clearwaters vita stränder. Simma med Manatees i Crystal River 
eller se var Tarzanfilmerna spelades in i vilda Wakulla Springs. 

 
FLORIDA HAR NÅGOT ATT ERBJUDA ALLA! 
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Nu är det dags att boka era platser för att resa till Florida och årets Turkey Hot Rod Run som äger 
rum Thanksgiving 22/11 och helgen. Vackra bilar och vackert väder – det blir inte bättre än så 
här, följ med ACCS till The Sunshine State! 
 
Vi flyger med Lufthansa medlem av alliansen Star Alliance med stora flyg (Boeing 747 Jumbo) 
bra service med god mat och dryck inkluderat ombord! 
 
I år erbjuder vi igen en kombinerad vistelse i Florida med förbokade hotell och rekommenderad 
resrutt. Se mer av Florida eller koppla av hela vistelsen i Kissimmee Orlando området! 
 
Det finns ett begränsat antal platser och förfrågningar kommer att registreras i inkommen 
datumordning. Vid anmälan, som är bindande, tas en anmälningsavgift om 2000:-/person ut. 
Denna dras av vid slutbetalning ca 2 månader innan avresa.  
 
Boka hos oss: 
 
Telefon: 040-93 17 70  Måndag - Fredag  08.00 - 17.00 
E-mail: res@travelgallery.se 
 
Vid bokningen skall fullständigt namn enligt pass anges, med tilltalsnamn understruket, för 
samtliga resedeltagare. Det är viktigt att namnen är exakta då flygbolagen inte godkänner 
ändringar gjorda efter utställda färdhandlingar. 

 
Vi rekommenderar att du noga kontrollerar att du har ett giltigt avbeställningsskydd i din 
hemförsäkring. Om du inte har det så kan vi teckna ett avbeställningsskydd som kostar 6 % av 
resans totala pris. Detta måste tecknas i samband med bokning. 
 
För inresa till USA krävs ett giltigt svenskt (rött) EU-pass. Visum behövs inte för svenska 
medborgare däremot krävs ett inresetillstånd s.k. ESTA.  Har du frågor om pass ber vi dig 
kontakta Amerikanska Ambassaden i Stockholm. Information om inresetillståndet ESTA skickas 
separat till alla deltagare. För övriga frågor vänligen kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning 
The Travel Gallery AB     
 
Marianne    Linda Gunilla Cecilia 
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FLYGTIDER LUFTHANSA 

STOCKHOLM  
 
Tisdag  20/11 Stockholm/Arlanda Frankfurt International 09.25 – 11.35  
 Frankfurt International Orlando/International 13.40 – 17.50 
 
Lördag 1/12 Orlando/International Frankfurt International 20.05 – 10.55 (ank 2/12) 
Söndag 2/12 Frankfurt International Stockholm/Arlanda 13.15 – 15.25 
 
 
Flygtiden från Stockholm till Frankfurt är ca 2 timmar och från Frankfurt till Orlando/International 
ca 10 timmar. Alla ovan angivna tider är lokala tider. 

 
 
HOTELL 
 
SERALAGO HOTEL & SUITES  
5678 Irlo Bronson Highway, Kissimmee, Orlando, Florida 
www.seralagohotel.com 
 
Hotellet är av medelklass och har 614 rum som alla är utrustade med 
bad/dusch och wc, kylskåp, strykbräda samt strykjärn. Hotellet är 
beläget 3 miles öster om ingången till Walt Disney World/The Magic 
Kingdom. På hotellet finns restaurang, lounge, delikatessaffär samt 
souvenirshop. Två swimmingpools av olympiska mått, två jacuzzi 
samt en barn swimmingpool, spelhall, fitness center, tennis, 
volleyball, basketball. Kassaskåp finns i receptionen och kostar inget 
att lägga värdesaker i. Uteservering vid poolerna, handdukar finns 
att låna vid poolerna. Transfers till Walt Disney World/Magic 
Kingdom samt en sightseeingdisk för bokning av utfärder till Sea 
World, Epcot och andra sevärdheter i Orlando.   
 
Old Town ligger alldeles bredvid hotellet och området är fullt av 
restauranger, barer och andra nöjen. Classic Crusing på lördag kväll 
är USA:s största Crusing Event och bilar kommer från hela landet för 
att delta. Levande musik och dans gör hela området till en enda stor 
fest varje onsdag-söndag. För mer informationer se hemsidan 
www.myoldtownusa.com 
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RESEFAKTA  
 
Pris per person:      Resa A  SEK 14 770    (min 20 personer) 
  Resa B SEK 15 770 (min 20 personer) 
   
 
Priset inkluderar följande: 
 

• Flygresa tur och retur i ekonomiklass med reguljärflyg Lufthansa från Stockholm 
• En incheckad väska max 23 kg + ett handbagage max 8 kg 
• Måltider och dryck ombord på flyget 
• Reserverade sittplatser ombord på flygen 
• Samtliga flygskatter i Sverige och USA (f n Sek 3482 per person) 
• Tull och säkerhetsavgifter USA 
• Transfer i reserverad buss Orlando/International till hotellet i Kissimmee vid 

ankomsten 
• Ankomst guide som möter er efter pass och tullkontrollen 
• Elva övernattningar i delat tvåbäddsrum på mellanklass Seralago Hotel and 

Suites i Kissimmee Orlando på resa A 
• Sju övernattningar i delat tvåbäddsrum på mellanklass Seralago Hotel and 

Suites i Kissimmee Orlando på resa B 
• Fyra övernattningar i delat tvåbäddsrum på mellanklass Lexington el liknande 

i Miami Beach exkl. frukost på resa B 
• Amerikansk frukostbuffé varje morgon på Seralago Hotel & Suites 
• Statlig skatt i Florida (13 %) 
• Svensk reseledning på plats under hela vistelsen i Kissimmee/Orlando 
• Kissimmeekarta 
• Orlando broschyr med all information om sevärdheter i hela området 

 
 
Enkelrumstillägg: Resa A SEK 4 250 
  Resa B SEK 5 200 
 
Alla rum på hotellen har två separata dubbelsängar och kan bebos av maximum 4 personer. 
 
Barn under 12 år bor gratis i föräldrars rum i existerande sängar. Extra säng kan beställas mot 
extra kostnad. Flygpriser för barn efter förfrågan. 
 
Vi skräddarsyr gärna er rundresa med förlängningsdagar, andra typer av rundresor i Florida och 
kryssningar, kontakta oss för priser och tider. 
 
Samtliga priser är baserade på nu giltiga tariffer, bestämmelser och valutakurser. Vi reserverar oss för 
eventuella förändringar av dessa. För resevillkor se www.travelgallery.se. Vi följer Svenska Resebyrå 
Föreningens regler och anvisningar. Lagstadgad resegaranti ställd till Kammarkollegiet. Deltagarna är själva 
ansvariga för att inneha korrekta pass/resedokument samt försäkringar. Vid mindre antal resenärer än 20 
personer förbehåller vi oss rätten att räkna om resans pris till det effektiva antalet resenärer vilket meddelas 
senast 30 dagar innan avresan. 
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HYRBILAR I USA - EXEMPEL 
 
Economy: 
Mitsubishi Mirage 4-dörr auto a/c Sek 3 747 
 
Compact:  
Nissan Versa   4-dörr auto a/c Sek 3 925 
 
Midsize: 
Hyundai Elantra 4-dörr auto a/c Sek 4 182 
 
Full Size: 
Nissan Altima  4-dörr auto a/c Sek 4 505 
 
Midsize SUV: 
Nissan Rouge  5-dörr auto a/c Sek 4 611 
 
Premium: 
Nissan Maxima 4-dörr auto  a/c Sek 5 386 
 
Minivan: 
Dodge Grand Caravan 7 säten 5-dörr auto a/c Sek 5 632 
 
Standard SUV: 
Hyundai Santa Fe 5-dörr auto a/c Sek 5 643 
 
Fullsize SUV: 
Chevy Tahoe  5-dörr auto a/c Sek 7 491 
 
Convertible: 
Ford Mustang 2-dörr auto a/c Sek 6 073 
 
Luxury: 
Cadillac ATS  4-dörr auto a/c Sek 6 918 
 
Van: 
Ford Transit Wagon 15-säten 5-dörr auto a/c Sek 10 269 
 
 
Modellerna ovan är exempel på typ av bil inom kategorin. Exakt modell kan inte garanteras. 
Svenskt körkort gäller i Florida. Priset inkluderar: 
 

- Hyra 21/11 Kissimmee kl. 09.00 med retur 1/12 flygplatsen Orlando kl. 16.00 i vald kategori 
- Obegränsad körsträcka över hela USA 
- Trafikförsäkring 
- Lokala skatter och flygplatsavgifter 
- Stöldförsäkring 
- Ansvarsförsäkring USD 1.000.000 
- Första tanken bensin 
- Upp till 3 extra chaufförer över 25 år 


