
    

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel  

EFTERÅRSMØDE     I USA

Midttown  Manhattan

New York

TUR 1: 7.-23. november 2016: 
NEw YoRk/oRLANDo/CLEARwATER

TUR 2: 12
.-23. nove

mber 2016
: 

oRLANDo/
CLEARwATER

2016



Søndag, den 13. november:
Orlando

Mandag, den 14. november:
Orlando

Tirsdag, den 15. november:IAAPA Show, Orlando

onsdag, den 16. november:IAAPA Show, Orlando

Torsdag, den 17. november:IAAPA Show, Orlando

Fredag, den 18. november:Afgang i lejede minibusser med 6 personer pr. bus fra Orlando 
til Clearwater.

Kørelængde ca. 250 kilometerIndlogeres på hotel direkte ned til stranden.

Begge ture gennemføres, uanset antal 
tilmeldte og med fælles program i 
Orlando og Clearwater.

I love New York! En populær sæt-
ning om millionbyen New York, som 
er helt speciel at besøge. En by hvor 
der vil kunne hentes masser af inspi-
ration fra forlystelsesverden.

Vi bliver indlogeret på et 4-stjernet 
hotel centralt i New York. Her vil der 
være mulighed for at studere byen 
på egen hånd eller i grupper, så alle 
får det optimale ud af opholdet.

Efter 5 oplevelsesrige dage i New 
York rejser vi samlet til Orlando, hvor 
vi mødes med deltagerne på hold 2 
og vil bo på samme hotel som dem. 

Her afvikler IAAPA verdens største 
messe inden for forlystel-
sesverdenen. Et utal af 
udstillere med alt det sene-

ste nye fra hele verden. Et sted hvor 
pungen bliver tom før fantasien og 
øjnene bliver trætte.

Der betales ved tilmeldingen et 
depositum på kr. 12.000,00 for rejse 
1 og kr. 9.500,00 for deltagere på 
hold 2. Det er ikke den endelige pris, 
da den ikke er mulig at beregne p.t., 
da det afhænger af antal deltagere, 
dollar kursen m.v.. Ved afmelding vil 
de beløb, som ikke er refunderbare, 
blive tilbageholdt af depositummet.

Der vil fra Brancheforeningens side 
blive fremsendt en faktura på depo-
sitummet og efterfølgende restbeta-
lingen.

Det indbetalte depositum bruges til 
betaling af flyrejserne, som skal beta-
les kontant ved bestillingen, deposi-

Børneaktiviteter i hundredvis

Inspiration til forlystelser

Sidste nyt fra hele verden

Mandag, den 7. november:
Afrejse fra København til New York.

Med ankomst til New York 

omkring kl. ca. 19.00

Tirsdag, den 8. november:
New York

onsdag, den 9. november:
New York

Torsdag, den 10. november:
New York

Fredag, den 11. november:
New York

Lørdag, den 12. november:
Afrejse fra New York til Orlando

Forventet ankomst til Orlando midt om 

eftermiddagen.

Telte i mange design



Lørdag, den 19. november:
Clearwater

Søndag, den 20. november:
Clearwater

Mandag, den 21. november:
Clearwater

Tirsdag, den 22. november:
Afrejse fra Clearwater

Onsdag, den 23. november.

Søndag, den 13. november:
Orlando

Mandag, den 14. november:
Orlando

Tirsdag, den 15. november:IAAPA Show, Orlando

onsdag, den 16. november:IAAPA Show, Orlando

Torsdag, den 17. november:IAAPA Show, Orlando

Fredag, den 18. november:Afgang i lejede minibusser med 6 personer pr. bus fra Orlando 
til Clearwater.

Kørelængde ca. 250 kilometerIndlogeres på hotel direkte ned til stranden.

ste nye fra hele verden. Et sted hvor 
pungen bliver tom før fantasien og 
øjnene bliver trætte.

Der betales ved tilmeldingen et 
depositum på kr. 12.000,00 for rejse 
1 og kr. 9.500,00 for deltagere på 
hold 2. Det er ikke den endelige pris, 
da den ikke er mulig at beregne p.t., 
da det afhænger af antal deltagere, 
dollar kursen m.v.. Ved afmelding vil 
de beløb, som ikke er refunderbare, 
blive tilbageholdt af depositummet.

Der vil fra Brancheforeningens side 
blive fremsendt en faktura på depo-
sitummet og efterfølgende restbeta-
lingen.

Det indbetalte depositum bruges til 
betaling af flyrejserne, som skal beta-
les kontant ved bestillingen, deposi-

tum til hoteller/billeje, entre til IAPPA 
messen gældende i fire dage.

De præcise tidspunkter for flyrejser-
ne kan ikke oplyses p.t. Det samme 
kan ej heller navne og adresser på de 
hoteller, vi skal bo på. Først når den 
endelige deltagerliste er kendt og 
bestillingerne afgivet, kan de oplyses.
Efter IAAPA messen i Orlando kører 
vi i 6-personers mini busser frem til 
Clearwater, hvor vi indlogeres på et 4 
stjernet hotel tæt på stranden. Herfra 
vil der være rig mulighed for afslap-
ning, faglig snak, ture ud i oplandet 
m.v.. Der vil forsøges afholdt virk-
somhedsbesøg m.v..

Der er i den endelige pris ikke inklu-
deret nogen former for spisning, 
drikkevarer, lommepenge m.v.. Det 
skal påregnes, at morgenmad ikke er 
inkluderet i hotelprisen, da det ikke 
er kutymen i USA.

Det vil være en oplagt mulighed at 
invitere medarbejdere eller familie-
medlemmer med på turen. Når de 
tilmeldes sammen med et medlem 
af Brancheforeningen Danske Festud-
lejere, vil deltagerprisen være den 
samme som medlemmet.

TIlMelDINg 
skal ske til heine@festudlejer.dk

eller på mobil 21 42 68 39

VIgTIgT!
For at kunne sikre os et godt 

centralt hotel i såvel 
New York som Orlando er det vigtigt

med en hurtig tilbagemelding. 

Send derfor tilmeldingen 
lige så snart at I har bestemt jer.

Nye teltkonstruktioner

Alle mulige forlystelser



    

Brancheforeningen Danske Festudlejere
Professionelle udlejere der gør en forskel  

Aars Bogtryk & Offset · 98 62 17 11

Virksomhed: _____________________________________________________________________________________

Tur 1 – 7.-23. november 2016: Depositum kr. 12.000,00 der indbetales vil tilmelding.

Tur 2 – 12.-23. november 2016: Depositum kr. 9.500,00 der indbetales ved tilmelding.

Afgang fra:  København  Billund/Aalborg

Fornavne og efternavn som står anført i passet:

 _________________________________________________________________________________________________

Cpr. nr: ______________________________________________________

Fornavne og efternavn som står anført i passet:

 _________________________________________________________________________________________________

Cpr. nr: ______________________________________________________

Fornavne og efternavn som står anført i passet:

 _________________________________________________________________________________________________

Cpr. nr: ______________________________________________________

Fornavne og efternavn som står anført i passet:

 _________________________________________________________________________________________________

Cpr. nr: ______________________________________________________

Specielle ønsker ved indlogering:

 _________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________

Tilmeldinger til turen er først gyldig når depositummet er indbetalt.

Depositummet tilbagebetales ikke når flybilletter/hotelværelser er bestilte.

TILMELDING
TIL EFTERÅRSMØDET I USA 2016


