
Häng med oss till Orlando!

Förlängningsalternativ
Förläng gärna din resa. Det finns så mycket att uppleva i Florida och det är lätt att ta sig runt om man hyr bil. 
Lätt att hitta, gott om prisvärda hotell/motell, trevliga upplevelser, härliga stränder och många sevärdheter.
Ni kan även förlänga resan med en övernattning på Island.

Upplev mer nöjen
I Orlando finns en uppsjö av attraktioner och sevärdheter i världsklass, så det kan vara svårt att få tiden att 
räcka till. Samtidigt är det sol och värme och vårt hotell har trevlig pool, så varför inte förlänga vistelsen i 
Orlando några dagar. Passa också på att hyra bil så är det lättare att ta sig fram.

Sol och bad
Florida lockar med otaliga stränder och det finns ett stort antal badorter att välja mellan. Två timmar från 
Orlando hittar vi Clearwater Beach och St. Pete´s Beach. Någon timma söderut finns vår favorit Fort Myers 
Beach. Perfekt för familjer, fina lägenheter, breda stränder, långgrunt och charmig miljö.Klassiska Fort 
Lauderdale och innestället Miami Beach ligger ungefär fyra timmars bilresa söderut.

Hyr bil
Oavsett om ni förlänger resan i tiden eller geografin så rekommenderar vi en bilhyra. Hyr en liten bil, 
eller en stor Cadillac, en van eller en cabbe. Alla bilhyror inkluderar obegränsad körsträcka, nödvändiga 
försäkringar och första tanken bensin.

Kryssning i Västindien
Västindien ligger faktiskt riktigt nära. Det finns kryssningar från flera hamnar – Miami, Fort Lauderdale, 
Tampa eller Port Canaveral. Det finns 3-, 4- och 7-dagarskryssningar. Alla kryssningar inkluderar helpen-
sion och veckokryssningar finns från ca 5.350:-.

I priset ingår: 
Flyg: Stockholm/Köpenhamn - Orlando tur och retur med Iceland Air. Del i dubbelrum 8 nätter inklusive 

frukost på hotell Metropolitan. Transfer och inträde till Bowl Expo under 2 dagar. Möjlighet att deltaga i 

gemensamma aktiviteter. Avresa från Arlanda 20/6 kl.14:00 åter 29/6 kl. 12:45. Avresa från Köpenhamn 

20/6 14:10 åter 29/6 kl 12:45. Kontakta Svanbergs Resebyrå för mer information. 

Tel: 0515-77 64 30, E-mail: anneli@svanbergsresebyra.se

Pris per person

14.995:-Pris per person

14.995:-

En drömresa med bowling i fokus


