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

 

OBS!! BOKA FÖRE MIDSOMMAR - SEK 800 PER 
PERSON I RABATT   

 
Nu är det dags att boka era platser för att resa till Florida och årets Turkey Hot Rod Run 
som äger rum Thanksgiving helgen 26-29/11. Vackra bilar och vackert väder – det blir 
inte bättre än så här, följ med ACCS till The Sunshine State! 
 
Det finns ett begränsat antal platser och förfrågningar kommer att registreras i 
inkommen datumordning. Vid anmälan, som är bindande, tas en anmälningsavgift om 
2000 per person ut. Denna dras av vid slutbetalning ca 3 månader innan avresa.  
 
Upplev det bästa av delstaten Florida, boka hyrbil och kör i egen takt, besök  
Mexikanska Gulfen och Clearwaters vita stränder och turkosfärgade vatten, simma 
med Manatees i Crystal River eller se var Tarzanfilmerna spelades in i vilda Wakulla 
Springs. Kennedy Space Center och naturligtvis Orlandos alla sevärdheter lockar också! 

 
Njut av Floridas härliga klimat, vi bor i Orlando/Kissimmee alldeles bredvid Old Town där 
området är fullt av restauranger, barer och andra nöjen. Classic Cruising på 
lördagskväll är USA:s största Cruising Event och bilar från hela landet kommer för att 
vara med. Levande musik och dans gör hela området till en enda stor fest! 

 
FLORIDA HAR NÅGOT ATT ERBJUDA ALLA! 
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FLYGTIDER  

STOCKHOLM   LUFTHANSA GERMAN AIRLINES 
 
Tisdag  24/11  Stockholm/Arlanda Frankfurt/ International 09.35 – 11.45  
  Frankfurt/ International Orlando/International 13.10 – 17.30 
 
Onsdag 2/12  Orlando/International Frankfurt/ International 19.35 – 10.15  
Torsdag 3/12  Frankfurt/ International Stockholm/Arlanda 13.20 – 15.30 
 
Flygtiden från Stockholm till Frankfurt är ca 2 timmar och från Frankfurt till Orlando/International  
cirka 10 timmar.  
 
HOTELL 
 
SERALAGO HOTEL & SUITES 24/11-2/12 = 8 nätter   
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. Bar och 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. För mer informationer se 
hemsidan www.myoldtownusa.com 

 
BOKNING 
 
Telefon: 040-93 17 70 Må - Fre  08.00 - 17.00 
E-mail: res@travelgallery.se 
 
Vid bokningen skall fullständigt namn samt födelsedatum enligt pass anges 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 samt att du har den utökade försäkringen som gäller 
sjukdom/olycksfall i USA.  
 
För inresa till USA krävs ett giltigt svenskt 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 
finner du under https://esta.cbp.dhs.gov där man kan välja svenska som språk. 
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RESEFAKTA  
 
Pris per person:       SEK 11 850     (min 20 personer) 
Enkelrumstillägg:  SEK   2 950  
 
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 3913 per person) 
•  
• Tull och säkerhetsavgifter USA 
•  
• Transfer i reserverad buss Orlando/International till Seralago Hotel & Suites i 
• Kissimmee (ca 30 minuter beroende på trafik) 
•  
• Ankomst guide som möter er efter pass och tullkontrollen i Orlando 
•   
• Åtta övernattningar i delat tvåbäddsrum på mellanklass Seralago Hotel and 
• Suites i Kissimmee Orlando 
•  
• Gratis Wi-Fi på hotellet  
•  
• Gratis parkering utanför hotellrummen för hyrbilarna 
•  
• Amerikansk frukost (varm och kall mat samt dryck) varje morgon 
•  
• Statlig skatt i Florida (13,5 %) 
•  
• Alla lokala serviceavgifter och skatter 
•  
• Svensk reseledning på plats under vistelsen i Kissimme/Orlando 
•  
• Kissimmeekarta/informationsbroschyr 
•  
• Orlando broschyr med all information om sevärdheter i hela området 

 
 
OBS!! För att kunna ta er runt i Florida kommer ni att behöva ha en hyrbil då inga kommunala 
transporter fungerar och alla kör bil. Hyrbil i Florida för perioden 25/11 klockan 09.00 med retur 
2/12 på Orlando International Airport kostar från Sek 2 500 beroende av bilstorlek.  
 
 
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. 

 


