
   USA-TURER FOR ALLE 
MEDLEMMER  

Medlemsturene til USA lokker både nye og gamle medlemmer. Enten du reiser alene, sammen med en venn eller med familiemedlemmer, vil du sette pris på fleksibiliteten turprogrammet gir. 

amcaramcar
MEDLEMSTURER TIL USA 

GENERELL INFO

På AMCARs medlemsturer besøker vi attraksjoner over hele USA. Vi 
reiser ofte til større arrangementer som f.eks. SEMA show, NASCAR-løp 

eller Goodguystreff. Lincoln Highway- og Route 66-turene er ultimate 

road trip-turer, der veien og opplevelsene langs veien er selve målet. 
Erfarne reiseledere er med, og om du vil, blir det også tid til å utforske 

Amerika på egenhånd. 

Turene kombinerer det beste ved å reise som gruppe med fastsatt 
reiseplan med at deltakerne samtidig har stor frihet til å gjøre ting på 

egenhånd - med egen leiebil. Du bestemmer selv om du vil tilbringe hele 

dagen på et bestemt arrangement, kjøre den anbefalte ruten, om du vil 
stoppe på andre attraksjoner eller velge en annen rute. 

Hva er inkludert i pakken?Hva er inkludert i pakken?Hva er inkludert i pakken?

Inkludert Ikke 

inkludert

Flybillett X

Hotell X  

Leiebil  X

Bensin X

Mat og drikke  X

 Billetter 

arrangement X X

Turene selges etter 

norske regler for 

reisegaranti 

Informasjon: 
Hilberg Ove Johansen, hilberg@amcar.no, tlf 72 89 60 00 

Kjetil Sveistrup, kjetil@hopalong.no, tlf 73 43 66 05
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Hva bør jeg pakke? - Minst mulig! Koffertene pleier å bli 
mer enn fulle før hjemreisen.

Kriminalitet? - Generelt ikke noe problem på de steder vi 
ferdes. 

110 Volt? - Ja, du trenger overgangsadapter som fås kjøpt 
“overalt”. Ta med billader for mobilen. 

Ringe fra norsk mobil? - Går fint. Sjekk utenlandssatsene 

for din mobilleverandør.

Internett? - De fleste hoteller har wifi. Ofte er det gratis nett 
på restauranter. Noen kjøper “personal hot spot” eller 

simkort for iPad for å ha mobil nettilgang. 

Dårlig i engelsk? - Intet problem. Med et smil, litt 
gestikulering og godvilje kommer du langt. Dessuten, 
reiseleder hjelper til.

Visum? - Nei, norske statsborgere trenger generelt ikke 

visum for å reise til USA, men du må registrere passdata 

online før avreise (ESTA-registrering). Mer informasjon 

finner du på www.usa.no Vi hjelper til med veiledning. 

SPØRSMÅL OG SVAR: 
Reiseleder? - Reiseleder er med hele veien. Underveis 

avgjør du selv når og hvor du vil 
følge reiseleder. 

Leiebil? - I utgangspunktet to 

personer pr. bil. Er man tre, 
fire eller flere som ønsker å 

kjøre sammen, kan vi booke 

minivan, SUV eller van. 

Kjøringen pleier å gå 

smertefritt. Amerikanerne er 

høflige i trafikken, og 

skiltingen er god.

Oppgradere leiebilen? - 

Full size firedørs sedan er 

inkludert i turpakken og 

koster ikke noe ekstra. Noen 

velger å oppgradere til SUV, 
luxury, convertible, e.l.

Trenger jeg GPS? - Du kan kjøre etter kart, men de fleste 

velger GPS. Kan leies når du henter ut leiebilen, eller du 

kan kjøpe din egen for ca. $100.

USA-TURER    amcaramcar

En tank bensin kr 450,-

Lunch på Dennys eller IHOP kr   95,-

Middag på Outback Steakhouse kr 200,-

Value meal på McDonalds kr   45,-

Øl eller vin på restaurant kr   45,-

Kaffe og donut kr   35,-

Kostnader: Totalkostnaden er avhengig av hvor mye du 

shopper og hvor dyre restaurantbesøk du har, samt hvor 

mange attraksjoner med inngangspenger du besøker. 

Mange benytter anledningen til å kjøpe suvenirer, klær 

og bilrelaterte artikler. 

Noen hoteller har frokost inkludert, men ikke alle. De 

fleste har gratis parkering. Påfyll av kaffe og brus er 

oftest inkludert i prisene på restaurant. De fleste bruker 

mellom $40 og $70 pr. dag på mat og drikke, men det er 

ikke noe problem å gå både over og under dette 

prisintervallet. I storbyene er det dyrere enn på landet.

T R A V E L

Påmelding: Hop A Long  Travel AS 

Tlf.: 73 43 66 05
E-mail: kjetil@hopalong.no

Turene selges etter 

norske regler for 

reisegaranti 
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