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Vi feirer Thanksgiving i Florida med giganttreffet Turkey Run på Daytona Beach. 

Treffet samler over 6000 biler og foregår inne på Daytona International Speedway, og 

vi skal bo i gangavstand til treffet. Vi besøker Moultrie, Mount Dora og Treasure Coast. 
I tillegg blir det sol og strand og en tur til Key West.  

Key West

Fort Myers

Mount Dora

2021

Treasure Coast
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Leiebil
Inkludert i 
turpakken er full 
size firedørs sedan 

leiebil. Turprisen 

er basert på at to 

og to personer 
deler bil. Om man er tre eller flere som ønsker å dele 

bil, kan vi oppgradere til minivan eller SUV, vanligvis 
uten ekstra kostnad.

 

Bli med AMCAR til USA...
Medlemsturene til USA lokker både nye og gamle 

medlemmer. Enten du reiser alene, sammen med 

en venn eller med ektefelle eller andre 

familiemedlemmer, vil du sette pris på 

fleksibiliteten turprogrammet gir. Det er mange 

turer å velge i, både roadtrip-turer som Lincoln 

Highway og Route 66 og turer til arrangementer 
som f.eks. Turkey Run, SEMA eller Goodguys-treff. 

Erfarne reiseledere er med hele veien, og om du 

vil, blir det tid til å utforske Amerika på egenhånd. 

På denne turen blir det også mulighet for sol og 

strand i tillegg til biltreff og cruising.

Hoteller...
Vi velger kun hoteller som holder fin 

standard og bruker både kjedehoteller og 

frittstående hoteller. Alle hotellene er 
inspisert av reiseleder i forkant og er nøye 

utvalgt. De fleste hotellene er i gangavstand 

til restaurant og har basseng. 

Vi har bl.a. sikret oss det splitter nye hotellet 
Marriott Fairfield Inn & Suites, det 
nærmeste hotellet ved One Daytona - med 

stort kveldstreff rett utenfor hotelldøren hver 
kveld. Dette er et helt nytt område med 

restauranter, barer og forretninger - og 

biltreff! Hotellet ligger rett over gaten for 
Daytona International Speedway, hvor alt 
foregår på dagtid. 

Mange forskjellige 

bilklasser for de 

som vil 
oppgradere: 
Luxury,  SUV, 
minivan, 
convertible, etc.

Full size firedørs 
sedan, som denne 

Chevrolet Malibu, er 
inkludert i 
turprisen. 

Hotellet vårt på Daytona ligger rett over gaten for Speedwayen - 
biltreff hver ettermiddag og kveld utenfor hotelldøren. 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Kortversjon av programmet
Torsdag 18. nov. - Ankomst Orlando

Avreise fra Norge til Orlando. Enten du reiser fra 

Gardermoen, Stavanger, Bergen eller Trondheim, vil vi 
booke en best mulig flyrute. Utreise fra disse 

flyplassene er inkludert i prisen. Vi kan også booke fra 

andre flyplasser etter ønske.  

Etter at alle har fått bagasjen etter ankomst, sjekker vi 
ut leiebilene før vi kjører til hotellet ca. 20 minutter fra 

flyplassen. Hotellet ligger i Orlando. Det ligger flere 

restauranter i gangavstand fra hotellet.

Florida
Florida kalles The Sunshine State, og 

navnet kommer av at Florida nyter 
godt av mye sol og mildt, fint klima. 

Snittemperaturen på dagtid, i 
november når vi besøker sørlige 

Florida, er ca. 26 grader Celsius. 

Florida er et yndet mål for 
solhungrige turister, både fra USA og 

fra Europa. Her finner vi store 

attraksjoner som Disney World, som 

er verdens største fornøyelsespark. 

Disney World har fire store parker 
pluss en håndfull andre store 

attraksjoner. I tillegg finner du 

Universal Studios og Sea World. 

Kennedy Space Center ligger et kort 
stykke unna. 

Florida har også milevis med hvite, 
fine strender og badetemperaturer 
hele året (i hvert fall i den sørlige 

delen av staten). I Florida kan man 

dyrke bilhobby året rundt. De største 

treffene arrangeres typisk når resten 

av USA har vinter og kaldt vær. Vi får 
med oss årets største bilbegivenhet 
på vårt besøk, nemlig Turkey Run på 

Daytona. 

Disneys Magic Kingdom er en av fire Disney-parker i Orlando.

Fra kaikanten på Key West.

Reisekoordinator
Reisekoordinator/reiseleder er med hele 

veien, fra man lander på flyplassen i 
Orlando til man sjekker inn igjen før 
hjemreisen. Hver morgen gjennomgår vi 
dagens program. Du treffer også 

reiseleder mange av kveldene under 
middagen, hvor de som har lyst, møtes 
for å spise sammen. 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Fredag 19. nov. - Til Moultrie, Georgia

Etter frokost starter vi dagen med informasjon fra reiseleder. 
Deretter legger vi i vei nordover mot Moultrie like over 
grensen i nabostaten Georgia, en kjøretur på ca. 4 timer. 

På vei mot Moultrie kjører vi forbi Big Daddy Don Garlits 
Museum of Dragracing og National Parts Depot. En stopp 

anbefales for de som ikke har besøkt disse stedene.  

Når vi kommer til Moultrie, vil de fleste først dra til Swap 

Meet-arrangementet før vi sjekker inn på hotellet sent på 

ettermiddagen. Deretter middag for de som har lyst å bli med 

for å spise.

National Parts 
Depot
National Parts Depot (NPD) i Ocala  

selger reprodeler til bl.a. Mustang, 
Firebird, Chevelle, Mopar, T-bird, 
GTO, Ford Truck og Chevy Truck. 

Eierne har også en fantastisk 

samling med low miles 
originalbiler og biler med en 

spesiell historie.  

Big Daddy Don 
Garlits Museum 
of Dragracing
I Ocala ligger dragrace-legenden 

Don Garlits museum. Dette er et 
anlegg vel verdt et besøk. Her 
finner du en betydelig samling 

race-biler, bl.a. de fleste av Garlits 

Swamp Rats, hemi-motorer og 

utstyr. I tillegg til selve Dragrace-
museet er det også en samling av 

andre  interessante biler i et eget 
bygg. 

Bli igjen i Orlando 
i to dager?
Noen vil heller bli igjen i Orlando i 
stedet for å reise til Moultrie. 

Velger du å bli igjen i Orlando, 
kan du beholde hotellet, eller vi 
kan booke et annet hotell, f.eks. i 
Tampa eller i Clearwater. Å bli 
igjen i Orlando koster ikke noe 

ekstra. Velger du Tampa eller 
Clearwater, fakturerer vi 
prisdifferansen for hotellrommet.

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Moultrie Swap Meet
Moultrie-arrangementet er et av de største Swap Meets 

i hele USA. I tillegg er det stort biltreff og car corall med 

biler til salgs. Slagordet er, “Yes... it’s BIG!”

Tusenvis av biler på Moultrie-treffet

Lørdag 20. nov. - Stortreff i Moultrie

I dag har vi satt av hele dagen til å få med oss 
det meste på det gigantiske Moultrie Swap 

Meet. Her er det tusenvis av biler. Det er også 

store områder med delemarked.

Gigantisk Swap Meet i Moultrie, Georgia

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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St. Augustine
St. Augustine er USAs eldste by, grunnlagt i 1556. I gamlebyen 

finner vi trange gater, små forretninger og restauranter. Byen har 
et levende sentrum få byer kan fremvise og er en “perle”som 

flere og flere Florida-farere fra Norge oppdager. Vi besøker 
mange av attraksjonene i denne spennende lille byen. 

USAs eldste by, St. Augustine

Castillo de San Marcos

Søndag 21. nov. - fra Moultrie til  
Treasure Coast

Etter frokost sjekker vi ut fra 

hotellet og kjører syd langs 
Interstate 75. Deretter Interstate 10 

til Jacksonville før vi  følger 
Floridakysten sørover. Noen vil 
kjøre kystveien, helt inntil 
Atlanterhavsstranden, mot Saint 
Augustine, USAs eldste by. Andre 

velger å kjøre Interstate 95 for å 

spare tid. 

I Saint Augustine passer det med en 

lunsj og et besøk på Classic Car 
Museum of St. Augustine, et helt 
nytt bilmuseum som åpnet i 2020. 

Deretter kan en stopp på Kennedy 

Space Center anbefales. 

Når vi kommer til 
Treasure Coast, sjekker 
vi inn på hotellet.

Treasure coast er 
navnet på et område, 
helt ute ved kysten, 
som består av Indian 

River, St. Lucie og 

Martin County, nord for 
West Palm Beach. 

Middag for de som har 
lyst å bli med for å 

spise.

Programmet som alle 

deltakerne får like før 
avreise, vil ha kart og 

veibeskrivelser med 

GPS-adresser.    

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Mandag 22. nov. - Fra Treasure 
Coast til Key West

Vi sjekker ut fra hotellet og legger i vei 
mot Key West. Veien går videre syd 

langs Floridas Atlanterhavskyst. 

Mange vil benytte anledningen til 
fortsatt å kjøre A1A-veien som går 
helt ute ved kysten, og som er en av 

Floridas fineste og mest spennende 

veier. Her er det beach town etter 
beach town, småby etter småby.

Syd i Florida passerer vi West Palm 

Beach, Boca Raton og Fort Lauderdale. 

De som vil, kan også legge turen 

innom South Beach i Miami. 

De fleste som kjører langs Floridas Atlanterhavskyst, følger 
hovedveien, Interstate 95. I 95 er en moderne motorvei med 

kun planfrie kryss, hvor man for det meste ser kun skog. 

Paralellt går to andre veier som begge er 
mer spennende. Først “gamleveien” US 1. 

Denne går ofte nærmere kysten, men ikke 

helt inntil havet. US 1 har lyskryss og går 
innom byer og tettsteder. Mye spennende 

å se. 

Helt ute ved sjøen, langs Atlanterhavet,  
går imidlertid A1A - veien som har mest å 

by på. Her er det beach town etter beach 

town, småby etter småby. En av Floridas 
fineste og mest spennende veier, og 

selvsagt veldig mange lyskryss. Det går 
ikke fort, men til gjengjeld får man sett 
mye. 

Kjøreturen ut til 
Key West er en 
opplevelse. Blått, 
tropisk hav på 
alle kanter.

Fort Lauderdale Beach

A1A “Atlanterhavsveien”

Cruising på Ocean Drive, Miami Beach

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Sloppy Joes på Key West

South Beach, Miami 
I løpet av de siste par tiårene har det 
historiske Art Deco-distriktet på South 

Beach i Miami blitt gradvis restaurert og 

revitalisert. I dag fremstår området unikt 
arkitektonisk med et yrende liv av 

restauranter, barer, butikker, mote, 
fashion og folkeliv. Alt ligger helt nede ved 

stranden.

Life Guard Station på South Miami Beach

Mandag 22. nov. - Fra Treasure Coast til 
Key West, forts...

Syd for Miami forlater vi fastlandet. Key Largo 

er verdt en stopp før man fortsetter langs øy 

etter øy, bro etter bro, langs korallrevene mot 
Key West. Kjøreturen ut til Key West er en 

opplevelse i seg selv. Veien har mange lange 

brospenn over “åpent hav”. Det er mange 

steder å stoppe for å bade eller nyte en 

tropisk strand på veien.

Key West

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Key West
Tropiske Key West langt ute i havet, 160 miles fra Miami, er et populært mål for 
mange Floridafarere. Highwayen US 1 går helt ut til Key West, og man kjører på 

småøyer, broer og rev 

mil etter mil med hav på 

alle kanter. 
Ernest Hemingway er 
knyttet til Key West etter 
at han bodde og tilbrakte 

mye tid her på 20- og 

30-tallet. Etter sigende 

skrev han “A Farewell to 

Arms” mens han bodde i 
2. etg hos Ford-
forhandleren på 314 

Simonton Street mens 
han ventet på leveranse 

av en bestilt Ford 

Roadster. 

Hemmingways hus på Key West er et populært 
sted å besøke. 

Fisketur fra Key West er også populært. Dolphin, 
Snapper, Grouper og Blackfin Tuna biter ofte på. 

November måned på Key West er fortsatt sol og sommer 

Soloppgang på Key West

Tirsdag 23. nov. - Nyte Key West

Vi nyter dagen på Key West. Her er det 
mulig å bli med på sightseeing eller på 

båttur for å fiske. Dette er det 
kontinentale USAs sydligste punkt, 
kun 90 miles fra Cuba. 

Vi nyter ettermiddagen ved bassenget 
eller på berømte Sloppy Joes på Duval 
Street. 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Onsdag 24. nov. - Fra Key West 
til Daytona

Vi forlater Key West og kjører 
tilbake til fastlandet. Mange vil 
velge å kjøre raskeste vei langs 
Interstate 95 fra Miami til 
Daytona, gjerne med noen 

avstikkere.   

Sørligste punkt på Key West

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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World's Most Famous Beach
Daytona Beach smykker seg med tittelen “World's Most 
Famous Beach”. Daytona har sterk tilknytning til flere typer 
racing; NASCAR er den største. Det er kun to NASCAR-løp 

på Daytona International Speedway hvert år, i februar og i 
juli. I tillegg er det andre typer race her, bl.a. 

motorsykkelrace. Anlegget benyttes også til andre 

aktiviteter, slike som treffet vi nå besøker. 
Daytona er også kjent for Bike Week og Biketoberfest; 
begge er storrallys for motorsykkelentusiaster. Dessuten er 
stedet populært når skolene har spring break. 

Nydelig strand på Daytona Beach

“Nye” Daytona International Speedway - inne på banen her foregår biltreffet i kort gangavstand fra hotellet.   

Onsdag 24. nov. til Daytona, forts...

På Daytona og sjekker inn på hotellet 
som ligger like ved Daytona 

International Speedway. Her skal vi bo 

på nyhotellet Marriott Fairfield Inn & 

Suites. 

Allerede i kveld vil det være hundrevis 
av biler på alle parkeringsplasser rundt 
hotellet. Hotellet ligger like ved One 

Daytona, et helt nytt område som er 
bygget opp de siste årene med 

restauranter, forretninger og 

underholdningstilbud. 

På kvelden samles de som har lyst, på 

en av restaurantene like ved hotellet.

Hotellet på Daytona

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Daytona Turkey Run
Biltreffet Turkey Run samler 6000 deltakende biler 
pluss over 2.500 swap meet salgsboder. Treffet 
arrangeres to ganger pr. år. Hovedtreffet foregår 
Thanksgiving-helgen (siste helgen i november), mens 
vårtreffet arrangeres siste helgen i mars, det såkalte 

Spring Turkey Run. 

Turkey Run-treffene har vært arrangert siden 1974 av 

bilklubben Daytona Beach Street Rods. Treffet foregår 
inne på NASCAR-banen Daytona International 
Speedway. Her finner vi bilutstilling med bedømming, 
car corall med biler til salgs, swap meet med deler til 
salgs og noen ganger også auksjoner. I tillegg er det 
mye mat, folkeliv og konserter. 

Torsdag 25. nov. - Turkey Run, Daytona

I dag er det Thanksgiving, en av de største 

høytider som feires i USA. Vi skal feire 

dagen på Daytona International Speedway 
og overvære det årlige Turkey Run. 

Om kvelden spiser vi Thanksgiving-
middag på hotellet og nyter treffstemning 

og folkeliv på One Daytona, like ved 

hotellet. 

Over 6000 biler på infielden på Daytona International Speedway under Turkey Run 

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no


  FLORIDA TURKEY RUN TOUR                                                                            18. NOV - 1. DES  2021

13     www . am c a r . n o

Fredag 26. nov. - Turkey Run, Daytona

Turkey Run fortsetter, med tusenvis av 

biler på arrangementet. 

I dag er det den originale amerikanske 

“Black Friday”. Har du plass i kofferten, og 

det frister med shopping, kan du besøke 

en stor Mall (kjøpesenter) like ved hotellet 
og treffplassen, alt i gangavstand. Her er 
det store rabatter i dag. 

Over 6000 biler på Daytona International Speedway på dagtid og kveldstreff utenfor hotellet på kveldstid

Black Friday
Rett over gaten fra treffplassen, i gangavstand 

fra hotellet, ligger Volusia Mall. Her er det stort 
Black Friday-salg hele helgen for de som vil ta 

en pause fra biltreff. Det er også en ny Tanger 
Outlet Mall på Daytona for evt. 
julegaveinnkjøp. Merkevarer, klær og sko til 
lavpris.

Foto: Volusia Mall

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Lørdag 27. nov. - Turkey Run, Daytona

De fleste vil nok tilbringe dagen på treffet også i 
dag. Alternativt kan man nyte dagen på stranden 

eller kanskje ta turen innom verdens største Harley 

Davidson-forhandler, Bruce Rossmeyer. 

Daytona-området har mye å by på. 

Kveldscruising ved One Daytona, rett utenfor hotellet vårt, samler hundrevis av biler. 
Det er gangavstand til Daytona International Speedway , som vi ser i bakgrunnen.

Flere uterestauranter på området med biltreff

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no
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Søndag 28. nov. - Mount Dora

Vi sjekker ut fra hotellet etter 
frokost og kjører via DeLand, 
gjennom Seminole State Forest 
til Mount Dora. Mount Dora er 
en av mange fine småbyer i det 
sentrale Florida, rik på lokal 
historie og med plenty 

sørstatssjarm. Byen er kjent 
som “Festival City” - mange 

lokale festivaler finner sted her, 
året rundt. Byen har 
mange fine, små 

restauranter og et 
stort antall 
antikkforretninger. 
Byen ligger rett ved 

innsjøen Lake 

Dora, en av få 

innsjøer i Florida 

med eget fyrtårn. 

Mount Dora

http://www.amcar.no
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Kennedy Space Center 
Kennedy Space Center på Cape Canaveral ligger ca. 45 

minutter østover mot kysten fra Orlando. Senteret er 
absolutt verdt et besøk. Om du ønsker å få med deg alt, 
anbefales det å sette av minst 4 timer. Her får du se og 

komme om bord i en av romfergene, se en full skala 

modell av den internasjonale romstasjonen, og ikke 

minst se en av Apollo månerakettene. Du får være med 

på en simulert oppskyting og bli med ut til berømte 

Launch Pad 39A. Fra denne launch paden blir SpaceX-
rakettene skutt opp, og herfra startet både romfergen 

og Apollo-rakettene sin ferd. 

Mandag 29. nov. - Orlando

Fra Mount Dora er det kort vei til 
Orlando. I dag vil mange benytte 

anledningen til å gjøre siste innkjøp av 

julegaver, eller kanskje besøke en av 

Orlandos store fornøyelsesparker. Også 

Kennedy Space Center er innen 

rekkevidde.

Kennedy Space Center 

http://www.amcar.no
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Programmet
Programheftet som sendes ut like før 
avreise, har veibeskrivelser og GPS-
adresser til hoteller og attraksjoner.

Reiseleder er tilstede i resepsjonen 

hver morgen med informasjon, råd og 

tips.

Siden alle har egen bil, står man fritt 
til å disponere tiden som man vil. 
Friheten til å gjøre ting på egenhånd 

og gjøre avstikkere når det passer, er 
noe av det deltakerne setter stor pris 
på. 

Mange av kveldene samles de som 

ønsker å spise middag sammen. Også 

dette er frivillig. Bli med de kveldene 

du har lyst. 

Tirsdag 30. nov. - Hjemreisedag fra Orlando.

Vi sjekker ut fra hotellet og kjører til flyplassen. 

Der leverer vi leiebilene og sjekker inn. Reiseleder 
er med under innsjekk på flyplassen. 

Ankomst Norge er 1. desember. 

Rick Treworgy’s  Muscle Car City
Rick Treworgy er en privat bilsamler som endte opp med å kjøpe seg et helt K-mart kjøpesenter for å få 

plass til alle bilene. Muscle Car City kaller han det, og over 200 biler er utstilt. I tillegg finner du en fin gift 
shop og klassisk amerikansk diner. Det er ett stykke å kjøre, men absolutt verdt et besøk. 

Airboat-tur

http://www.amcar.no
http://www.amcar.no


  FLORIDA TURKEY RUN TOUR                                                                            18. NOV - 1. DES  2021

18     www . am c a r . n o

Seilingsrute for Cruiset 

Tirsdag 30. nov. - Add-on, ekstradager 
på Clearwater Beach og Cruise i 
Caribbean

De som har lyst å forlenge ferien, har 
mulighet til å bli med på cruise i Caribbean. 

De som blir med på cruise, sjekker ut fra 

hotellet i Orlando og kjører til hotellet som 

ligger helt nede på stranden på Clearwater 
Beach. 

Man beholder leiebilen i to ekstra dager og 

leverer den rett før cruiset starter. 

Når cruiset er over, er transport fra 

cruiseterminalen til flyplassen inkludert. 

Tirsdag 30. nov: " Clearwater Beach
Onsdag 1. des: " Clearwater Beach
Torsdag 2. des: " Cruise-start fra Tampa
Fredag 3. des: " Cruise- til sjøs
Lørdag 4. des: " Cozumel, Mexico
Søndag 5. des: " Cruise- til sjøs
Mandag 6. des: " Ankomst Tampa
Tirsdag 7. des: " Hjemreisedag
Onsdag 8. des: " Ankomst Norge

Ekstradager i Clearwater og Cruise i Caribbean...

Cozumel

Solnedgang på Clearwater Beach

Klart for cruise...

http://www.amcar.no
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Cruise i Caribbean
Royal Caribbeans cruiseskip har over 15 

dekk med aktiviteter, underholdning og 

lugarer. Skipene har spektakulære 

fasiliteter og byr på eventyr og 

spenning. Dra på shopping eller slapp 

av på en av de mange uteområdene 

eller la deg bli underholdt på show i den 

store teatersalen. Du kan forsøke 

klatreveggen eller kanskje en runde 

med minigolf?
Ombord finner du flere 

svømmebasseng og boblebad. Når 
kvelden faller på, kan gjestene danse 

under åpen himmel på toppdekket eller 
på bar eller nattklubb. Du finner også 

trenings- og sportssenter og et stort 
utvalg av barer, restauranter, shopping, 
skjønnhetspleie, spa og frisørsalonger. 
Om kvelden er det underholdning med 

live musikk, teaterforestillinger og 

stand-up show.  

Når man går om bord, får man utlevert 
en oversikt over ulike aktiviteter 
ombord og i land i Cozumel. Alle 

reisende står fritt til å velge blant et 
stort antall aktiviteter.

Det er mange underholdningstilbud ombord, bl.a. 

stand-up show, teater og live musikk hver eneste dag. 

I tillegg til soldekk, basseng og fri iskrem hele døgnet.  
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Pris og påmelding
Turen koster kr 20.990,- pr. person for 
standard turlengde. Turpakken inkluderer 
flybilletter, leiebil med fri kilometer og 

forsikring, samt alle hotellnetter. Billetter til 
Turkey Run er også inkludert. Mat, bensin og 

inngangsbilletter til enkelte andre attraksjoner 
dekkes underveis av den enkelte. Det er lagt 
opp til at to og to deler leiebil og hotellrom. 

Enerom og egen bil kan bestilles mot et tillegg 

i prisen. For barn og tenåringer som deler rom 

og bil med foreldrene, betaler man kun for 
flybillett pluss et lite tillegg for ekstra 

person(er) på hotellrommet, til sammen kr 
9.990,-. 

Ved påmelding får du en depositumgiro på kr 
2.500,- pr. person. Beløpet trekkes fra på 

sluttfakturaen. Sluttfaktura sendes med forfall 
4 til 6 uker før avreise. Forbehold om pris- og 

programendringer. 

Påmelding: 
Hopalong Travel AS, 
tlf 73 43 66 05 eller 
kjetil@hopalong.no

Informasjon: 
Hilberg Ove Johansen, 

hilberg@amcar.no, tlf 72 89 60 00 

 

Kjetil Sveistrup, 
kjetil@hopalong.no, tlf 73 43 66 05

Florida Turkey Run Tour
Torsdag 18. nov: "Ankomst Orlando
Fredag 19. nov: " Moultrie Swap Meet 
Lørdag 20. nov: " Moultrie Swap Meet  
Søndag 21. nov: " Treasure Coast
Mandag 22. nov: "Key West
Tirsdag 23. nov: " Key West
Onsdag 24. nov: " Daytona
Torsdag 25: nov:" Turkey Run, Daytona
Fredag 26. nov: " Turkey Run, Daytona
Lørdag 27. nov: " Turkey Run, Daytona
Søndag 28. nov: " Mount Dora
Mandag 29. nov: "Orlando
Tirsdag 30. nov: " Hjemreisedag
Onsdag 1. des: " Ankomst Norge

Ekstradager i etterkant...
2 netter på Clearwater Beach og                           
4 netters Cruise i Caribbean med RCCL
To ekstra netter på vakre Clearwater Beach utenfor Tampa, 
leiebil i to ekstra dager, og full cruisepakke med Royal 
Caribbeans Brilliance of the Seas. Cruisepakken inkluderer 
lugar med egen balkong, alle måltider, drikke (ikke 

alkohol), aktiviteter ombord, underholdning og tips. 
Pris ca. kr 8.490,- pr. person, inkl. hotell i 2 døgn, leiebil i 2 

døgn og komplett cruisepakke. 

Tirsdag 30. nov: " Clearwater Beach
Onsdag 1. des: " Clearwater Beach
Torsdag 2. des: " Cruise-start fra Tampa
Fredag 3. des: " Cruise- til sjøs
Lørdag 4. des: " Cozumel, Mexico
Søndag 5. des: " Cruise- til sjøs
Mandag 6. des: " Ankomst Tampa
Tirsdag 7. des: " Hjemreisedag
Onsdag 8. des: " Ankomst Norge
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