
NLF ønsker velkommen til 
Mid-America Trucking Show  

i Louisville, Kentucky,  
kombinert med solfylte dager i Florida 

 
21. – 30. mars 2014 

 
Vi skal først nyte noen solfylte dager i Florida og Fort Lauderdale hvor vi skal bo under 
oppholdet. Der får vi oppleve sumpelandskapet Everglades og dets innbyggere – alligatorene, 
vi skal bli kjent med Miami og områdene rundt – både til lands og til vanns og det blir besøk 
på Bayside Market. Det blir også tid til bare å nyte solen og stranden. Dette før vi reiser til 
Louisville. 
Vi flyr fra Miami via Atlanta og ankommer Louisville, som er den største byen i delstaten 
Kentucky. Her skal vi oppleve Mid-America Trucking Show som er en stor og viktig 
lastebilmesse og som har sine røtter helt tilbake til begynnelsen av 1970-tallet. På denne 
messen hvor de siste bransjenyhetene blir presentert, skal vi tilbringe et par dager før vi reiser 
tilbake til Norge. 
 
PROGRAM: 

 
Dag 1 – fredag 21. mars 
Avreise fra Oslo Gardermoen med Air France kl. 0640 via Paris (flybytte) og videre med  
Air France over Atlanteren med kurs for Miami hvor vi ankommer  
kl.1530 lokal tid. Ved ankomst blir vi møtt av vår lokalguide og det blir felles transport  
til vårt bosted i byen Fort Lauderdale, Best Western Oceanside Inn. 
Velkomstmiddag. http://www.bwfortlauderdale.com/   
Måltider serveres om bord og middag inkludert. 
 
Dag 2 – lørdag 22. mars 

Etter en god frokost gjør vi oss klar for vår første 
utflukt under oppholdet i Florida. Vi skal besøke 
det kjente sumpelandskapet Everglades. Her skal 
vi bevege oss med luftputebåter gjennom 
områdene og oppleve det fantastiske dyrelivet. 
Alligatorene venter på oss. Vi får også høre om 
den nordamerikanske indianerstammen Seminole, 
som opprinnelig holdt til her i Florida. Felles 
lunsj før vi etter hvert setter kursen tilbake til 
hotellet i god tid før kveldens middag, som er for 
egen regning. Frokost og lunsj inkludert. 

 
 
 
Dag 3 – søndag 23. mars 
Frokost. Hele dagen fri til egen disposisjon. Nyt stranden eller stift nærmere bekjentskap med  
byen og de muligheter som her finnes. Butikker, kafeer og restauranter venter på oss.  
Frokost inkludert. 



Dag 4 – mandag 24. mars 
Etter frokost setter vi kursen for Miami og gjør oss bedre kjent med områdene som blant  
annet Little Havana, Art Deco og South Beach. Vi rekker også en båttur rundt i kanalene for å  
se nærmere på de praktfulle eiendommene på Star Island. Lunsj inntas på Bayside Market.  
Tilbake på vårt hotell i god tid før kveldens middag på egenhånd.  
Frokost og lunsj inkludert. 
 
 
Dag 5 – tirsdag 25. mars 
Vi spiser frokost og så er det klart for en tur med “The Jungle Queen” og en utflukt på 
New River. I de trange kanalene ser vi et stadig skiftende landskap. Her bor noen i flotte 
yachter og andre har husene sine helt nede ved vannkanten. Vi gjør et stopp på en  
frodig og tropisk liten øy som har et rikt plante- og fugleliv. Felles lunsj før vi kommer  
tilbake til vårt hotell. Ettermiddagen og kvelden på egenhånd. 
Frokost og lunsj inkludert. 
 
 
Dag 6 – onsdag 26. mars 
Etter frokost er vi på vei til flyplassen i Miami for å fly via Atlanta til Louisville. Avreise fra  
Miami kl. 1130 med ankomst Louisville kl. 1630. Fellestransport til Hotel Comfort Inn,  
http://www.comfortinn.com/hotel‐louisville‐kentucky‐KY212 

som er vårt bosted under oppholdet i Louisville. Felles middag om kvelden.  
Frokost og middag inkludert.   
 
  
Dag 7 – torsdag 27. mars 
Etter frokost er det transport til messeområdet. For de som ikke skal være med på  
messen, blir det mulighet for transport tur og retur shoppingsenteret “Mall St. Matthews”. 
Frokost inkludert.  
 
 
Dag 8 – fredag 28. mars 
Etter frokost er det transport til messeområdet for dem som ønsker det. Vi avslutter 
oppholdet i Louisville med felles avskjedsmiddag. 
Frokost og middag inkludert. 
 
 
Dag 9 – lørdag 29. mars 
Siste dag i Louisville og vi gjør oss klar for hjemreise til Norge. Buss fra hotellet til  
flyplassen. Avreise fra Louisville kl. 1020 via Atlanta og videre med Delta over Atlanterhavet  
med kurs for Amsterdam.  
Frokost inkludert og måltider serveres om bord.  
 
 
Dag 10 – søndag 30. mars 
Vi lander i Amsterdam søndag morgen kl. 0550. Vi flyr videre med KLM fra Amsterdam  
kl. 0700 med ankomst Oslo Gardermoen kl. 0845.  
 
 
 



UTVILDELSE AV OPPHOLD 
 
Det vil være mulighet til å forlenge oppholdet i USA med 3 døgn i New York. 
 
Dag 9 – lørdag 29. mars: 
Siste dag i Louisville og vi gjør oss klare for videre reise til New York. Busstransport til  
flyplassen og avreise med Delta kl. 1330. Vi ankommer New York JFK kl. 1545 og vi blir 
møtt av vår guide og så transportert til vårt bosted under oppholdet,  
Millenium Broadway Hotel, i hjertet av Manhattan. 
(http://www.millenniumhotels.com/usa/millenniumbroadwaynewyork/) 
Frokost inkludert. 
 
Dag 10 og 11 – søndag 30. mars og mandag 31. mars: 
Det er ikke lagt opp til noe program under oppholdet i New York.  
Frokost inkludert. 
 
Dag 12 – tirsdag 1. april: 
Vi har dagen til egen disposisjon før vi har felles avreise fra hotellet til JFK-flyplassen. 
Det er avreise kl. 1800 med KLM til Amsterdam.  
Frokost (måltider serveres ombord) 
 
Dag 13 – onsdag 2. april: 
Ankomst Amsterdam Schiphol kl. 0725, flybytte og vi lander på Oslo Gardermoen kl. 1105.    
 
 
 
 
 
 
 
 
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Praktiske 
opplysninger:    

             
Pris pr. person kr 19.900,- som inkluderer: 
- Rutefly ifølge program med Air France/Delta/KLM  
- Flyskatt (utgjør kr 3.400,- pr. nov. 2013, hvorav kr. 720,- er refunderbart ved en event. avbestilling) 
- Alle transporter ifølge program 
- Overnatting i dobbeltrom 
- Måltider ifølge program   
- Utflukter ifølge program 
- Inngang og transport til messen (ved bestilling før 25. februar) 
- Norsk reiseleder   
 
Tillegg for enkeltrom       kr 5.300,- 
 
Tillegg for utvidet opphold: 
Dag 9-12, New York kr. 7 580,- som inkluderer: 
- Transport hotell-flyplass Louisville 
- Flyreise Louisville-New York med Delta 
- Flyskatt 
- Transport flyplass-hotell t/r 
- Overnatting i dobbeltrom inkl. frokost 
 
Tillegg for enkeltrom      kr. 1 950,- 
 
Prisen på utvidet opphold er en indikasjon da ingen reservasjoner er gjort. 
 
 
Begrenset med plasser – påmelding snarest og innen 15. januar. Først til mølla…  
Depositum kr 5.000,- pr. person vil bli fakturert etter at vi har mottatt påmelding.  
Gjennomføring av turen forutsetter nødvendig minimum antall påmeldte.  
Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap!  
Vi tar forbehold om prisendring p.g.a. endrede flyskatter/oljetillegg og/eller valutakurs. Det tas forbehold om 
endring i rutetidene hos flyselskapet samt endring i program som følge av forhold som ligger utenfor arrangørens 
kontroll, f.eks. værforhold. 
 
HUSK AMERIKANSKE PASSREGLER (ELEKTRONISK PASS)! 
Fra 12. januar 2009 må alle som skal reise til USA uten visum, på forhånd registrere seg elektronisk via ESTA. 
Pris USD 14 pr. person. 
ESTA er et nettbasert system, og finnes på denne adressen: https://esta.cbp.dhs.gov/.  
 
(Før du starter søkeprosessen skal du sørge for at du har et gyldig pass (elektronisk) og kredittkort tilgjengelig. 
Søknaden vil kun bli akseptert ved bruk av følgende kredittkort: MasterCard, VISA, American Express og 
Discover (JCB, Diners Club). 
 
 Teknisk arrangør: 
 

       
 

Pb 58, 1601 Fredrikstad 
Tlf. 69312621 - Faks 69313193 

E-mail: info@t-r.no 
www.temareiserfredrikstad.no 

  



 
PÅMELDING Mid-America Trucking Show 2014 
 
Antall personer: ............................. 
 
Person 1: ............................................................................................ Kjønn:............. 
 
Fødselsdato:.................................................... Nasjonalitet:....................................... 
 
Passnr. (må være det som benyttes på reisen):............................................................ 
 
Yrke: (eier, sjåfør, salgsansvarlig, sikkerhetsansvarlig, annet, firmanavn) 
………………………………………………………………………………………. 
 
Person 2: ............................................................................................ Kjønn:............. 
 
Fødselsdato:..................................................... Nasjonalitet:...................................... 
 
Passnr. (må være det som benyttes på reisen):............................................................ 
 
Yrke: (eier, sjåfør, salgsansvarlig, sikkerhetsansvarlig, annet, firmanavn) 
………………………………………………………………………………………. 
 
Fakturaadresse: ........................................................................................................... 
 
Postnr. ...................................... Poststed: .................................................................. 
 
Tlf. dagtid: .................................................. Tlf. mobil .............................................. 
 
E-postadresse............................................................................................................... 
 
Alt må fylles ut! Husk - fullstendig navn som det står i passet! 
 
Pris pr. person kr 19.900,- 
Tillegg for utvidet opphold kr.  
 
Jeg/vi ønsker i tillegg:  
Enkeltrom del 1    kr 5.300,-   
Enkeltrom del 2    kr.1.950,-  
 
Begrenset antall plasser – påmelding snarest og innen 15. januar. Først til mølla…  
Depositum kr 5.000,- pr. person vil bli fakturert etter at vi har mottatt  
påmelding. Gjennomføring av turen forutsetter nødvendig minimum antall påmeldte. 
Husk reise- og avbestillingsforsikring – kontakt ditt forsikringsselskap!  
Vi tar forbehold om prisendring p.g.a. endrede flyskatter/oljetillegg og/eller valutakurs. Det tas forbehold om 
endring i rutetidene hos flyselskapet samt endring i program som følge av forhold som ligger utenfor arrangørens 
kontroll, f.eks. værforhold. 
 
HUSK AMERIKANSKE PASSREGLER (ELEKTRONISK PASS)!   
 
Påmelding til: 

      
 

Pb 58, 1601 Fredrikstad 
Tlf. 69312621 - Faks 69313193 

E-mail: info@t-r.no 
www.temareiserfredrikstad.no 

  



 
  


