THE AMERICAN ACADEMY OF FAMILY PHYSICIANS’
ANNUAL FAMILY MEDICINE EXPERIENCE
20. – 24. SEPTEMBER 2016
ORLANDO

- med The Scandinavian Delegation of Family Physicians
Orlando er en af Floridas største turistattraktioner med Disney World, Epcot Center og meget
mere.

v.29.01.16.
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LØRDAG D. 17. SEPTEMBER 2016
Kl. 10.25
Kl. 12.55

Afrejse København med SAS til Newark/New York.
Ankomst Newark.

Kl. 12.25
Kl. 14.55

Afrejse Stockholm med SAS til Newark/New York.
Ankomst Newark

Kl. 11.10
Kl. 13.15

Afrejse Oslo med SAS til Newark/New York.
Ankomst Newark.

Efter pas- & toldbehandling mødes vi af en lokal
engelsktalende guide og i egen bus køres der til
vores hotel på Manhattan.
Indkvartering på:
Wingate by Wyndham Manhattan Midtown
235 West 35th Street
New York NY 10001
http://www.wingatehotelnyc.com/
Et hotel med rigtig god værdi for pengene med meget central beliggenhed.
Resten af dagen er til fri disposition.

New York: Verdens mest berømte by gør indtryk på alle, som tager en bid af ”The Big Apple”.
Byen, der aldrig sover, byder på en bred vifte af oplevelser. New York er ikke bare én by, men
et sammensurium af fem bydele. Bronx er hjemsted for Yankee Stadium & Bronx Zoo.
Brooklyn er New Yorks mest befolkede bydel. Queens er den største bydel, og det er her
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tennisturneringen US Open hvert år finder sted. Staten Island er den eneste af de fem
bydele, som ikke forbindes af New Yorks omfattende undergrundssystem. Færger forbinder
hele døgnet Manhattan og Staten Island – en gratis tur, der byder på et herligt udsyn til både
Frihedsgudinden og Ellis Island. Manhattan, den mest besøgte og tættest befolkede bydel,
byder på en herlig blanding af kulturelle seværdigheder, fantastisk shopping, store kulinariske
oplevelser og et pulserende natteliv.
SØNDAG D. 18. SEPTEMBER 2016
Kl. 08:30
Pick-up fra hotellet. Vi når at køre en lille sightseeingtur i Harlem inden
Gospelgudstjenesten! begynder.
Kl. 13:30

Turen slutter og resten af dagen er til fri disposition.

MANDAG D. 19. SEPTEMBER 2016
Dagen er til fri disposition.
TIRSDAG D. 20. SEPTEMBER 2016
Kl. 08:00
Afgang fra hotellet i egen bus til lufthavnen.
Kl. 11:25
Afrejse fra New York
Kl. 14:11
Ankomst Orlando.
Orlando: Det er et faktum, at Orlando er, udover en stor kongres- & konferenceby, verdens
største legeplads. Her er rutsjebaner, der udfordrer og trodser tyngdekraften, imponerende
filmkulisser, overdådige shows, parader og fyrværkerier, formidable 3D eventyr og meget
mere.
Efter udlevering af bagagen, mødes vi af en lokal engelsktalende
Guide, der ledsager os i bus til hotellet.
Hyatt Place Orlando Convention Center
8741 International Drive
Orlando, FL 32819
http://orlandoconventioncenter.place.hyatt.com/en/hotel/home.html
Hotellet ligger kun 1 mile fra kongressen og 3 miles fra Sea World og Universal Studios. Her er
alt, både for børnefamilier og for alle andre kongresdeltagere.

Vi deltager i AAFP Family Medicine Experience 20. – 24. September, 2016.
SØNDAG D. 25. SEPTEMBER 2016
Der check-ud fra morgenstunden og vi fortsætter turen sydpå i vor egen bus.
Der gøres stop undervejs på turen til Key West.
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The Keys: I forlængelse af Floridas sydspids ligger mange små øer, The Keys, som perler på
en snor. Vi kører med bus fra Orlando til Key West og turen tager omkring syv timer.
Key West er USA’s sydligste punkt og en sand perle med en afslappet og nærmest caribisk
atmosfære. Musikken lyder fra de utallige barer og restauranter og stemningen er høj. Byen er
især kendt for sine smukke solnedgange, Ernest Hemingways hus samt baren Sloppy Joe’s,
som efter sigende var en af den berømte forfatters foretrukne barer. De fleste nyder stranden i
dagtimerne og mødes ved Mallory Squareom aftenen for at nyde solnedgangen.
Indkvartering på
Southernmost Inn Key West
525 United Street
Key West FL 33040
http://www.thesouthernmostinn.com/
Første klasses hotel med en perfekt beliggenhed.

MANDAG D. 26. SEPTEMBER 2016
Dagen er til fri disposition.
TIRSDAG D. 27. SEPTEMBER 2016
Vi kører fra Key West op ad formiddagen mod Miami, hvor vi skal tilbringe de sidste 2 nætter.
Miami: Skal turen indeholde dejlige sandstrande kombineret med en moderne metropol, et
livligt natteliv og sydamerikansk stemning, er Miami en klar favorit. Miami er under stor
kulturel indflydelse fra Cuba, og det mærkes tydeligt på den livsglade stemning og de mange
spansktalende indbyggere. Selve Miami by hænger sammen med Miami Beach via broer. Det
helt unikke og trendy område South Beach er det helt store trækplaster.Pastelfarvede Art
Deco-bygninger fra 20’erne præger bybilledet, og især Ocean Drive er stedet med mange
restauranter, hoteller og discoteker. I gågaderne Espanola Way og Lincoln Road ligger
mærkevarebutikker, og er du kunst- og designinteresseret, har Miami sit eget designmekka.
The Design District i det nordlige Miami.
Vi bor på:
RIVIERA SUITES SOUTH BEACH
2000 Liberty Avenue
Miami Beach FL 33139
Dejligt første klasses hotel beliggende 2 blokke fra stranden.
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ONSDAG D. 28. SEPTEMBER 2016
Dagen kan bruges til shopping eller tur til stranden. Eller lej en cykel og kør på Ocean Drive
med masser af restauranter, barer og de skønne art-deco bygninger.
FREDAG D. 30.SEPTEMBER 2016
Transfer til lufthavnen
Kl. 15.50
Kl. 07.10

Afgang fra Miami med SAS direkte flyvning!
Ankomst København den 1. oktober.

Kl. 12.25
Kl. 09.10

Afrejse fra Miami med SAS, flyskifte i København.
Ankomst Stockholm den 1. oktober.

Kl. 14.10
Kl. 09.20

Afrejse Miami med SAS, flyskifte i København.
Ankomst Oslo den 1. oktober.

Alle tider er lokaltider.

PROGRAM MED FORBEHOLD FOR ÆNDRINGER.
Ring eller send gerne en e-mail til Trine K Travel Design med eventuelle andre
ønsker, så sender vi et individuelt tilbud. Skriv til anja@trinek.dk
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PRISOVERSIGT
1) NEW YORK OG FLORIDA ”FULD PAKKE” 17. – 30. SEPTEMBER 2016
Delegeret
Ledsager i delt dobbeltværelse

DKK 35.629,DKK 10.723,-

Prisen inkluderer:










Flyrejse Stockholm/Oslo/København-Orlando t/r med SAS på økonomiklasse
Alle skatter & afgifter kendt pr. d.d.
3 overnatninger på Wingate by Wyndham Manhattan Midtown
5 overnatninger på Hyatt Place Orlando Convention Center
2 overnatninger på Southernmost Inn Key West
3 overnatninger på Riviera Suite South Beach Miami
Alle overnatninger er i standard værelser
Privat bustransport mellem alle lufthavne og hoteller samt mellem Orlando, Key West
og Miami
Harlem Gospel Tur og sightseeing

2) ”FOR DE TRAVLE”: KUN ORLANDO 19. – 25. SEP 2016 - INGEN FORLÆNGELSE
Ud- og hjemrejse via Newark da den direkte maskine fra Kastrup kun flyver onsdag, fredage
og søndage.
Delegeret
Ledsager i delt dobbeltværelser

DKK 22.932,DKK 9.864,-

Prisen inkluderer:





Flyrejse Stockholm/Oslo/København-Orlando t/r med SAS på økonomiklasse
Alle skatter & afgifter kendt pr. d.d.
6 overnatninger på Hyatt Place Orlando Convention Center i standardværelse
Privat bustransport fra lufthavnen til hotellet på ankomstdagen

Alle priser er baseret på min. 10 deltagere, der rejser samlet på hver pakke.
Priser er gældende indtil 1. april. Derefter vil der forekomme justeringer.
Alt andet ikke direkte anført, herunder morgenmad på hotellet, er ikke inkluderet.

VIGTIG INFORMATION
Skandinaviske statsborgere foretager en ESTA registrering på internettet senest 72
timer før indrejsen.
Læs om ESTA og foretag registrering via
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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TILMELDING
Ja tak, jeg vil gerne med til The American Academy of Family
Physicians’ Family Medicine Experience i Orlando.
Fuld pakke 17. – 30. september 2016
____
”For De Travle” 19. – 25. september 2016
____
Jeg/Vi ønsker at forlænge opholdet i USA

____

Vi sender en mail til Trine K Travel Design med vores ønsker til: anja@trinek.dk
Navn:______________________________________________________________
VIGTIGT: Navne skal være angivet som de står anført i passet.
Adresse:____________________________________________________________
Postnr./By/Land:________________________________________________________
Mobil:________________________________________________________
E-mail:______________________________________________________________
Jeg ønsker afrejse fra (noter venligst afrejseby):____________________________________
Følgende rejser sammen med mig:
Bemærk, at alle navne skal være angivet, som de står i passet. Venligst oplys alder, hvis
personen er et barn mellem 2-11 år.
Navn:_______________________________________________________________
Navn:_______________________________________________________________
Navn:_______________________________________________________________
Jeg ønsker enkeltværelse____
Vi ønsker dobbeltværelse____
Ekstra opredning____
Afbestillingsforsikring ___ dækker ved akut opstået sygdom hos den rejsende eller nærmeste
familie og koster 6,1% af rejsens samlede pris - kan kun tilbydes såfremt man har adresse i
Danmark
Jeg ønsker tilbud på rejseforsikring ___ kan kun tilbydes såfremt man har adresse i Danmark
Tilmeldingen er bindende og der bliver fremsendt depositum faktura.
Restbetaling skal ske senest 40 dage før afrejsen.
Dato:___________________ Underskrift:__________________________________
Sendes/mailes til:
The Scandinavian Delegation of Family Physicians’ Sekretariat, Kogtvedvænget 6, DK-5700
Svendborg. E-mail: apelch@dadlnet.dk
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