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Exkursionsinformation 
 

Måndag, 28 september - torsdag, 8 oktober  
 
Det finns vanligtvis många frågor om flygbiljetter inför exkursionen. Eftersom många ofta 
kombinerar turen med andra resor inom USA, köper du din egen flygbiljett till / från Las 
Vegas, Nevada (flygplatskod: LAS). Alla större flygbolag (SAS / United, KLM / Delta, 
Continental, Air France / Delta och ett flertal andra bolag) flyger till Las Vegas. Du kan få det 
bästa priset genom att boka minst 1 månad i förväg. 

Exkursionen börjar måndagen den 28 september kl. 06.00 och då lämnar bussen lämnar 
parkeringsplatsen Ellis Island Hotel, Casino & Brewery (4250 S. Koval Ln, Las Vegas) för att 
gå till Death Valley och sedan vidare. I princip kan du resa från Stockholm till Las Vegas 
söndagen den 27 september, och komma till Las Vegas sent på söndag eftermiddag. Vi 
rekommenderar dock att ni flyger lördagen den 26 september eller tidigare så att både du 
och ditt bagage är på plats när bussen avgår. Vi kan inte vänta på eventuell sen ankomst 
eller förlorat bagage på måndag morgon och vi har varit med om försenat bagage som 
”jagat” oss under flera dagar innan det nått fram. Dessutom är vår chaufförs arbetstid 
reglerad och vi använder maximalt på exkursionens första dag. Dessutom är det en lång 
flygning, och en återhämtningsdag i Las Vegas före resan kan vara ett välkommet plus. 

Vi återvänder till Las Vegas sent på eftermiddagen den lördagen den 8 oktober. Du bör inte 
boka ett flyg, oavsett destination, som har en avgångstid förrän tidigast söndagen den 9 
oktober, om vi skulle vara försenade till Las Vegas. 

Eftersom ni alla anländer till och lämnar Las Vegas vid olika tidpunkter och med olika flyg 
gör du din egen hotellbokning för både början och slutet av exkursionen. Du behöver inte 



bo på Ellis Island Hotel, Casino & Brewery, men bussturen börjar och slutar på hotellet. 
Hotellet kan du boka direkt eller via alla de större hotellsiterna. 

Oavsett om du planerar att bo på ett annat hotell före eller efter fältresan (till exempel en 
semester i ett bra kasino) är det bra om du att bokar tidigt - Las Vegas är en populär 
konferensstad och det billigaste priset du hittar nu i vår kommer inte vara tillgänglig 1 
månad före exkursionen. Det är en myt att hotell är mycket billiga och rikliga i Las Vegas - 
om du inte bokar i förväg, kommer du att betala ett högt pris och kanske har problem att 
ens få ett rum. 

Övrigt: 

Du måste ha ett giltigt pass som uppfyller vissa kriterier för att komma in i USA utan visum. 
Du kan kontrollera vad som krävs på: 

http://www.usemb.se/ 

Om du skulle behöva ett visum eller ett nytt pass, var noga med att ansöka i god tid, såväl 
visumansökan som ansökan om pass kan ta tid. 

Du måste också fylla i ett ESTA (Electronic System for Travel Authorization), du hittar 
information om det på: 

https://esta.cbp.dhs.gov/esta/ 
Inga speciella kläder eller skor krävs för fältresan. Du måste vara beredd på mycket varma 
och mycket kalla temperaturer vid denna tid på året. Tips om vad som ska packas kommer 
att ges i den exkursionsguide som du får i samband med informationsmötet 2020-08-27. 

Betalning av exkursionen 
Del i dubbelrum:                                    12 900 kr 

Merkostnad för enkelrum:  6 000 kr 

Anmälningsavgift: 3 900 kr, 1 juni 2020 

Slutbetalning senast: 1 augusti 2019 

Tyvärr har vi inte möjlighet att boka något förutom dubbel eller enkelrum för exkursionen. 

 

Betalningen av anmälningsavgift skall göras till: 

   BG 5050-0206  Stockholms Universitet 

under Meddelanden till betalningsmottagaren skall också stå: 

3322-464-4946442 / Ditt namn (och glöm inte namnet) 

Sker betalningen på annat sätt måste ovanstående information finnas med. 

 

http://www.usemb.se/
https://esta.cbp.dhs.gov/esta/
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