Inför USA resan ... 3/1-11/1 2019
Avresa 3/1 10:30 Stöllet 11:15 Torsby
Steg 1..
1. Kontrollera att ditt pass är giltigt. Det får inte ha några som helst defekter
2. Skaffa dig ett ESTA. ESTA är en tillåtelese att komma till USA som turist
3 Anökningen hittar du på https://esta.cbp.dhs.gov/esta/

Vi flyger med nya Boeing Dreamliner 787 från Oslo
På flyget serveras mat. Vill man ha något att dricka med kan man
köpa det i terminalen i Gardemoen efter säkerhetskontrollen
Vill man köpa något extra använder man sitt visa kort i monitorn
framför stolen och väljer vad man vill ha på pekskärmen framför er..
man kan också kolla på film...ta med era hörproppar till telefonen de
passar
Flygningen tar 10 timmar och 15 minuter och hem 9 timmar

På flyget måste du även skriva i ett formulär som ska lämnas till US Costom en deklaration
att du inte tar in något otillåtet i USA dessa delas ut under flygnigen och skal vara korrekt
ifyllda vid ankonsten

Ankomsten till Orlando Internaional (MCO)...

Florida ligger sex timmar efter oss i tid
Nytjar ni vår buss i USA tar vi 16 dollar per dag man åker med.. vi kommer också att göra
intressanta utflykter under veckan , men tranfern mellan flygplats och hotell ingår..

US Costom and Border Protection
Man kan välja om man vill checka in med en maskin eller manuellt av en
passkontrollant... fingeravtryck tas och du fotograferas...

Där efter hämtas baggage på karusellen och går man genom tullen....
Välkommen till Orlando

Om du tänkt hyra bil...

Det finns ett antal olika firmor.
Beställ bilen på datorn och skriv i hur länge du ska ha den
tänk på att lokala skatter kan tillkomma...kolla om det finns självriskeliminering i priset
Bäst är om man tar en svensk site att beställa bilen igenom och kolla vilka försäkringar ingår
Tänk på alla böter som tex rödljuskameror tar er för eller genomkörning av tullstation dras på
ditt visakort.. körkortet ska givetvis med..
Kör bilens tank nära nog tom när du lämnar den tillbaka och fyllnig debiters på ditt kort

Beställ gärna till en navigator då blir allt mycket enklare att hitta

Hotellet ligger i Kissemee ca: 7 km från Silver Spurr
Arena där MECUM autionen förättas

Gott om bilparkering finns vid hotellet Frukost inkluderar ej i priset. inte så långt
från hotellet finns resturanger och en stor Walmart köpcentrum...
Tänk på att ta med en omförmare för amerikanska kontakter...finns att köpa på tex
Clas Olsson eller Teknikmagasinet..till kameran eller mobilen...hyr du bil ta med
laddsladden till mobilen...ta med kamera med ett extraminne i fall du vill påta
mycket..
Väldigt viktigt är att skaffa en bra reseförsäkring hos ditt försäkringsbolag ..Ta
den bästa
Det är väldigt dyrt att ligga på sjukhus i USA och att den även täcker förarplats och
passagerarplats ..Avbeställningsskydd är också bra ifall du blir sjuk innan resan...

Aukionen pågår 9:00-20:00 325 bilar säljs varje dag. 3000+ ska gå
under klubban...

Entrè till auktionen kostar 30 dollar per dag (ingår ej). Bilparkering 8 dollar per dag
Man kan också köpa ett sk. "biddercard" som gäller för hela tiden och då får man en entrè till
en person till..och ni får sitta bland budgivarna..dessa beställer man på www.mecum.com
MECUM är inte bara auktion det är också en folkfest för bilintesserade och många som är
väldigt pratglada ...amerikanarna är sån...
Jag och min son följer med och försöker fixa så allt blir bra...Många av er har ju varit till
USA förut så det är väl ganska lätt för er..men det finns några som aldrig varit över förut..
Hyr man bil kan jag rekomendera andra mål för bilintresserade i Florida och även andra
intressanta utflykter ...bensinen kostar knappt 6 kr litern..

Bussresan startar i Stöllet över Torsby till Gardemoen

Peters Buss AB Pris 11 200:Ingår:Bussresan från Stöllet tur och retur
,Flygresan, Transfer Flygplats till hotell och del i 2
bäddsrum
utflykter och entrèer tillkonmmer
Telefon kontor Mats 0563 81331 Peter 0705606108

