Välkommen med på en härlig tripp till USA och världens största classic car
auktion
Vi landar i Orlando efter ha flygit 760 mil kl 22:15..
Det kommer att ta tid vid Orlando International Airport...med passportcontrol
och bordercontrol
Det kan ta upp till en timme så det gällar att ha tålamod...sen tar det tid att vi
hämtar bussarna som tar oss till hotellet..som ligger ca 3 mil från
flygplatsen..Vi hoppas på att vara vid hotellet runt midnatt..
... adressen till hotellet är Howard Johnson Tropical Palms

4311 W Vine ST.. Kissimme

Vi samlas alla i foajen till hotellet för att dela ut rumsnycklarna och att fylla i
hotellkorten
Aukionen börjar kl 9 den 4/1..dem ligger ca 7 km från vårat hotell..
Adress ; Osceola Heritage Park
1875 Silver Spur Lane Kissimmee, FL 34744

Bussresan till och från flygplatsen ingår, men varje dag du nytjar bussarna till auktionen
kostar 10 dollar p/p...utflykterna som vi har 30 p/p och tillfälle att följa med på
Bussen kör till Auktionen 8:30..och kör hem 18:00
Entrè tii auktionen kostar 32 dollar per dag och person och kan köpas vid entèn eller kan
du köpa det via nätet du kan även köpa ett "biddercard" på nätet för 100 dollar som
gäller för 2 pers alla dagar och då har du även rätt att bjuda på bilarna.
Bilparkering kosta 8 dollar om du har bil
Avresedagen 10/1 checkar vi ut på hotellet kl 9:30 och kör till auktionen .
Vi lämnar auktionen 18:00 och vi åker till flygplatsen i Orlando..
För er som Hyr Bilar bör ni senast vara på bilåterlämningen 18:00 på flygplatsen
Planet lyfter Florida tid 22:30 den 10/1 och landar den 11/1 i Oslo 12:15 svensk tid
Telefon hem från USA: Telia funkar aldeles utmärkt man tänk på att stänga av roamingen
på internet..(hotellet har fri WIFI) och tänk på att du får betala mellanskilnaden om någon
från Sverige ringer länge...att ringa kostar ca 16kr per minut
Du slår landsnummer +46 sedan tar du bort nollan i abonentnummret tex 705606108

samma gäller om du ringer till din reskamrat i USA
Det finns ett sätt att undgå höga samtalkostnader om du ringer mycket med Telias

Vecka Världen...googla på detta Glöm inte att ta med någon form av kamera
Har du tänkt att ladda telefonen ..?köp en adepter som passar till
amerikanska kontakter
Köp gärna en så kallad penningpåse att ha runt halsen innanför tröjan som du
kan ha passet och kreditkort och pengar i...var mycket rädd om ditt
pass..utan det kommer du varken iväg eller hem..byter du pass innan du åker
måste du meddela detta och skaffa dig ett nytt ESTA senast en vecka före
avresedatum..kolla att ditt pass inte har några som helst defekter
Gå inte runt med plånboken i bakfickan ..drick framför allt inte stora mängder
alkohol
Hyr ni bil. tänk paå att antingen använda transpondern för vägtullarna runt
Orlando
passagen dras på ditt kreditkort efter du har kommit hem ..eller kan man
avaktivera transponedrn och betala cash vid varje bomstation..se till att ha
mindre kontanter och mynt innan du häntat bilen.. du måste ha ett
internationellt VISA Mastercard eller American express kort och ditt Giltiga körkort
då du hämtar bilen...

Utflykter
Till
1.
Ecklers Chevydelar i Tittusville
Lagerrunda i en av världens största reservdelslager för Chevys
och till NASA Kennedy Space Center Entrè ca 50 dollar

2.
Daytona International Speedway entrè kostar 29 dollar

Don Garlits "Big Dady" dragracing &Classic car Musèum i Ocala entre ca
10 dollar

3.
Muscle Car City PuntaGorda entrè ca 10 dollar
Hemresa over Tampa Bay

4.
Shopping och Alligatorfarmen

Att följa med bussen på varje utflykt kostar 30 dollar
per person och dag

Transfer 10 dollar tur och retur

Cruising i Old Town på fredag & Lördag
Kväll- ett folknöje

10 dollar
En resa... späckad med evenemang
Ring och boka 0563 81331

Peters Buss AB

