Hør godt etter:
Viktig informasjon om USA-turen høsten 2018

Husk i sommer:
 Pass:
o Du må skaffe pass i løpet av sommeren om du ikke alt har (VIKTIG)
o Passet eller kopi av passet leveres første skoledag (VIKTIG)
 Vi trenger denne informasjonen til diverse bestillinger (bl.a. Pentagon)
o Passet må være gyldig minst et halvt år etter retur fra USA (VIKTIG)
 Visum og betalingskort:
o Vi må søke og få godkjent visum for å komme oss inn i USA
o Vi søker visum sammen i løpet av første skoleuka, dette gjøres via nett
 Til denne søknaden trengs informasjon fra passet ditt
 Du må også ha et betalingskort slik at du kan legge ut for dette visumet
på ca 100 kr. Dette må du betale selv
o Du må derfor ha både pass/ kopi av pass og betalingskort
 Reiseforsikring:
o Du må ha reiseforsikring som gjelder i perioden vi er i USA
o Dette må ordnes før vi drar til USA, og er noe du må betale selv
o Vi vil be om kopi av reiseforsikring før avreise (VIKTIG)
Om reisen:
 Avreise Sygna vgs. tidlig onsdag 26.september
 Avreise Flesland (Bergen) 26.september kl. 13.55 (Icelandair)
 New York:
o Vi bor i New York onsdag 26.september til søndag 30.september
 Hotell: Pennsylvania Hotel i hjertet av New York.
 4-mannsrom
 Washington:
o Vi drar fra New York til Washington DC søndag 30.september med buss
o Vi bor i Washington DC fra søndag 30. september til tirsdag 2.oktober
o Hotell: Hotel Harrington, 4 kvartal fra Det Hvite Hus
o Avreise med fly fra Washington DC tirsdag kveld, 2.oktober
 Ankomst Flesland (Bergen)
o Onsdag 3.oktober kl.1255
o Vi tar høstferie etter vi har fått tak i bagasjen vår og gått gjennom tollen
Vi kommer tilbake med program når vi møtes i august.
Nå får vi alle bruke sommeren til å glede oss
Hilsen Ingrid og Frode

