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REJSETILBUD 

Fra My-Light  

 

Rundrejse i Nord-øst USA 

17. maj – 30. maj 2023 

2 voksne 

 

 
 

 

Navn: My-Light 

Vej:  

Post nr/by:  

E-mail: usarejser@my-light.dk 

 

Dato: Januar 2023 

Tilbudsnr: 108K 

 



Grundlag for tilbud 
 
Ruten er tilrettelagt, så man oplever en masse uden at jage af sted. Hotellerne er nøje udvalgt, med 
vægt på den helt rigtige beliggenhed. Er der andre ønsker til hotelkvalitet, ruten, bil mm, så ændrer My 
Light gerne til det ønskede, da alle My-Light’s rejser er skræddersyet efter kundens behov… og næsten 
alt kan lade sig gøre. 

 
Rejsebeskrivelse 

 

Dag 1:   Afgang fra København kl. 13.45 med ankomst til  

New York kl. 19.15. Egen transport til hotel på  

 Manhattan. 

 

Dag 2:  New York   

   

New York er en gigantisk by med utallige muligheder og en 

fascinerende blanding af kulturer, over- og underklasse, 

kunstnere og forretningsfolk, jøder og katolikker, asiater, 

latinoer og afroamerikanere.  

 

Dag 3:  New York  

 

Dag 4: New York 

 

Dag 5: Afhentning af bil i lufthavnen og afgang fra New York til 

Washington  

  

Washington har en række andre enestående monumenter og 

museer, der er med til at understrege byens profil som USA’s 

hovedstad 

 

Dag 6:   Washington  

 

Dag 7:   Washington 

 

Dag 8:  Afgang fra Washington til til Pittsburgh  

 



 Pittsburgh, også kaldt Stålbyen, byder på skøn natur, 

arkitektoniske perler og masser af kultur. Byen er også 

defineret af sin geografi, to forskellige floder – Monongahela 

og Allegheny – løber sammen og bliver til Ohio River. 

Vandvejene deler byen i næsten 100 forskellige kvarterer 

 

Dag 9: Afgang fra Pittsburgh til Niagara Falls, Canada 

 

Den bedste udsigt til Niagara Falls, den skal man 

til Canada for at få. Fra den canadiske side af grænsen er 

der stort set fri udsigt til det 750 meter brede  

Horseshoe Falls med et fald på 52 meter. 

 

Dag 10:  Niagara Falls, Canada 

 

Dag 11: Afgang fra Niagara Falls, Canada til Catskills Mountains, 

West Coxsackie  

Dag 12: Catskills Mountains et bjergområde der byder på 

98 bjergtinder på over 1000m højde. 

 

Dag 13: Afgang fra Catskills Mountains til New York, hvor  

bilen afleveres og der flyves mod København 

kl. 21.35. 

 

Dag 14:  Ankomst til København kl. 15.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rundturen i USA 

 

 

 

 

 

  



Fly fra København  
 

 

 
Bagageregler: 
 
I dag er de fleste annonceret flypriser på Internettet uden bagage in-check af en kuffert, prisen 
indeholder kun håndbagage på ca. 10 kg. Hos My-Light indeholder prisen altid 1 stk in-check bagage 
af 20-23kg pr person. Hvis man ønsker at rejse kun med håndbagage, så kontakt My-Light og få oplyst 
hvad den reduceret pris er, men ligger ofte omkring kr 1.000,- t/r 
  
Tilladt bagage udover håndbagage: 1 stk. kuffert af max. 23 kg. og max. 154 cm (længde, bredde og 
højde) per person.  
  
Hvis din totale bagage overskrider den tilladte bagagemængde, vil der blive pålagt ekstra 

bagageafgift. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hotelbeskrivelser 

På de følgende sider er en beskrivelse af de valgte hoteller på de forskellige destinationer. 

 

Ikke alle hoteller inkluderer morgenmad i deres tilbud, men det kan i så fald købes på hotellet. Hvor morgenmad 

er inkluderet, er der som regel tale om continental breakfast. 

 

Continental Breakfast: Kan bestå af brød/toast med smør/syltetøj/honning, ost, kødpålæg, croissant, 

wienerbrød, boller, juice og kaffe/te/kakao/varm mælk. 

 

Snyd ikke dig selv for at prøve en traditionel ’American breakfast’ på en af de mange originale Diners. 

 

American Breakfast: Kan bestå af æg (spejlæg/røræg/pocheret æg), omelet med fyld, bacon/pølser, stegte 

kartofler, brød/toast med smør/syltetøj/honning, pandekager/vafler med sirup/flødeskum, juice og kaffe/te. 

   

   

 
 



New York; Manhattan  

Værelse med dobbeltseng  

 

Holiday Inn Manhattan- 

Financial District, an IHG Hotel 

 
Holiday Inn Manhattan-Financial District, an IHG 

Hotel 

Overnatningsstedet er røgfrit og har en restaurant, et 

fitnesscenter og en bar/lounge. Gæster tilbydes gratis Wi-Fi på fællesarealer. Andre faciliteter inkluderer et 

døgnåbent forretningscenter, selvstændig parkering og mødelokaler. Alle 492 værelser har gratis Wi-Fi, gratis 

internetforbindelse via kabel, fladskærms-tv med kabelkanaler, senge med topmadrasser og pudemenu. 

Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom kaffemaskiner, gratis lokalopkald og hårtørrer. Rengøring 

er tilgængelig efter anmodning. 

 

Faciliteter på overnatningsstedet 

Internet 

Tilgængeligt på alle værelser: gratis Wi-Fi og internetforbindelse via kabel 

Tilgængeligt på nogle fællesarealer: gratis Wi-Fi og internetforbindelse via kabel 

 

Mad og drikke 

1 restaurant 

1 bar 

Oplevelser 

Fitnesscenter 

Familievenligt 

Gratis vugger/barnesenge 

Vaskeri 

Praktiske faciliteter 

Pengeautomat/banktjeneste 

Elevator 

Gratis aviser i lobbyen 

Pengeskab i receptionen 

Gæstefaciliteter 

Døgnåben reception 

Concierge-tjenester 

Renseriservice 

Rengøring (efter andmodning) 

Vaskeri 

Bagageopbevaring 

Flersproget medarbejderstab 

Hjælp med udflugter/billetter 

 

Værelsesfaciliteter 

Soveværelse 

Klimaanlæg (aircondition) 

Sengelinned 

Mørklægningsgardiner 

Gratis vugger/barnesenge 

Allergivenligt sengetøj 

Pudemenu 

Topmadras 

Badeværelse 

Gratis toiletartikler 

Hårtørrer 

Håndklæder 

39-tommers fladskærms-tv 

Kabel-tv-kanaler 

Premium-tv-kanaler 

Kaffe-/temaskine 

 

 

 

 



 

 

   
 

  
 

 

 

 



Washington 

Værelser med dobbeltseng  

 

Holiday Inn Washington-
Central/White House 
 Rhode Island Ave Nw Washington DC 

 

3-stjernet hotel i Logan Circle, Washington, ikke langt fra Det Hvide Hus 

Beliggenhed 

Dette hotel ligger i Logan Circle, kun 2 km fra Franklin Square, Det Hvide Hus og Ford's Theater. 
Derudover ligger George Washington-universitetet og Washington-mindesmærket ca. 3 km derfra. 

Faciliteter og tjenester på hotellet 

Overnatningsstedet er røgfrit og har en restaurant, en udendørs pool og et fitnesscenter. Gæster 
tilbydes gratis Wi-Fi på fællesarealer. Andre faciliteter inkluderer en bar/lounge, et døgnåbent 
forretningscenter og selvstændig parkering. 

Faciliteter på værelset 

Alle 212 værelser har gratis Wi-Fi, gratis internetforbindelse via kabel, tv med kabel-tv, køleskabe 
og mikrobølgeovne. Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom roomservice, 
kaffemaskiner og pudemenuer. 

Faciliteter på hotellet 

Holiday Inn Washington-Central/White House omfatter en udendørs pool og et fitnesscenter. Dette hotel 

kan blandt andet tilbyde sine gæster en restaurant på stedet. Der findes en bar/lounge på stedet, hvor 

gæsterne kan slappe af med en drink. Internetforbindelse via kabel og Wi-Fi er gratis. 

Holiday Inn Washington-Central/White House er et røgfrit hotel. 

• Bar/lounge  

• Kaffe/te på fællesarealer  

• Elevator  

• Fitnessfaciliteter  

• Døgnåben reception  

• Portier/piccolo  

• Restaurant  

• Renseri-/vaskeriservice  

• Gratis Wi-Fi  

• Selvstændig parkering (tillægsgebyr)  

• Liggestole ved poolen  

• Gratis internetforbindelse via kabel  

• Limousine- eller town car-service tilbydes  

• Udendørs pool  

• Røgfrit overnatningssted  

• Pengeskab i receptionen  

• Konferencelokalets størrelse i meter - 238  

javascript:void(0)


• Bagageopbevaring  

• Hæveautomat/banktjenester  

• Morgenmad tilbydes (tillægsgebyr)  

• Døgnåbent forretningscenter  

• Konferencelokalets størrelse i fod - 2564  

• Gavebutik eller aviskiosk  

• Shoppingmuligheder på stedet  

• Vaskeri  

• Samlet antal værelser - 212  

• Tv på fællesarealer  

• Et mødelokale  

• Antal etager - 10  

• Spillehal/spillerum  

• Antal bygninger - 1  

• Flersproget medarbejderstab  

• Gratis aviser i lobbyen  
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Pittsburgh: 

 

Værelse med dobbeltseng, inkl. morgenmad  

 

Hampton Inn Pittsburgh 
University/Medical Center 
 Hamlet Street Pittsburgh PA 

 

Hotel i Oakland, Pittsburgh, ikke langt fra University of Pittsburgh Medical Center 

Beliggenhed 
Dette hotel ligger i Oakland, kun 2 km fra Pittsburgh Playhouse, University of Pittsburgh Medical 
Center og University of Pittsburgh. Derudover ligger Carnegie Mellon University og Monongahela 
Incline ca. 5 km derfra. 

Faciliteter og tjenester på hotellet 
Overnatningsstedet er røgfrit og har et fitnesscenter, et døgnåbent forretningscenter og 
selvstændig parkering. Foruden gratis morgenmadsbuffet tilbydes gæster gratis Wi-Fi på 
fællesarealer, gratis transport i området og gratis afhentningsservice fra togstationen. Andre 
faciliteter inkluderer kaffe/te på fællesarealer, vaskeservice og en døgnåben reception. 

Faciliteter på værelset 
Alle 132 værelser har køleskabe, mikrobølgeovne, gratis Wi-Fi og fladskærms-tv med kabel-tv. 
Gæster kan desuden nyde godt af faciliteter såsom kaffemaskiner, gratis aviser og gratis 
lokalopkald. 
 

Faciliteter på hotellet 
Trådløs internetforbindelse er gratis. På stedet findes der et døgnåbent forretningscenter. Der 
tilbydes gratis morgenmad hver morgen. Områdebus inden for 3 mil og en afhentningsservice fra 
togstationen er gratis for gæster. Dette hotel i Pittsburgh tilbyder også fitnesscenter, kaffe/te på 
fællesarealer og gratis aviser i lobbyen. Der er mulighed for parkering på stedet mod et 
tillægsgebyr. 

Hampton Inn Pittsburgh University/Medical Center er et røgfrit hotel. 

 

• Gratis aviser i lobbyen  
• Gratis brug af fitnesscenter i nærheden  
• Fitnessfaciliteter  
• Pengeskab i receptionen  
• Samlet antal værelser - 132  
• Hurtig indtjekning  

• Døgnåben reception  
• Hurtig udtjekning  
• Renseri-/vaskeriservice  
• Kaffe/te på fællesarealer  
• Gratis morgenmad  
• Antal etager - 8  
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• Gratis Wi-Fi  
• Særlige rygeområder (bøder ifaldes)  
• Aflevering på togstationen (tillægsgebyr)  
• Bagageopbevaring  
• Særlige rygeområder  
• Elevator  

• Selvstændig parkering (tillægsgebyr)  
• Gratis afhentning på togstationen  
• Gratis transport i området  
• Døgnåbent forretningscenter  
• Røgfrit overnatningssted  
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Niagara Falls 
 

Værelse med dobbeltseng, inkl. morgenmad 

 
Days Inn - Niagara Falls Near the Falls 
5943 Victoria Ave Niagara Falls ON 

 

Hotel i Fallsview, Niagara Falls, kun en kort gåtur fra Skylon 
Tower 

Beliggenhed 
Dette hotel ligger i Fallsview, kun 10 minutters gang fra Greg 
Frewin Theatre og Skylon Tower. Derudover ligger Horseshoe Falls og American Falls ca. 3 km 
derfra. 

Faciliteter og tjenester på hotellet 
Overnatningsstedet er røgfrit og har en indendørs pool, et spabad og en sauna. Foruden gratis 
kontinental morgenmad tilbydes gæster gratis Wi-Fi på fællesarealer. Andre faciliteter inkluderer 
selvstændig parkering, kaffe/te på fællesarealer og en døgnåben reception. 

Faciliteter på værelset 
Alle 117 værelser har gratis Wi-Fi, satellit-tv og hårtørrer. Gæster kan desuden nyde godt af 
faciliteter såsom telefon og gratis toiletartikler. 
 

Faciliteter på hotellet 
Foruden en indendørs pool har Days Inn - Niagara Falls Near the Falls et spabad og en sauna. 
Fællesarealerne er udstyret med gratis trådløs internetadgang. Gæsterne kan nyde gratis 
morgenmad hver morgen. Dette hotel tilbyder også kaffe/te på fællesarealer, pejs i lobbyen og 
pengeskab i receptionen. Der er mulighed for parkering på stedet mod et tillægsgebyr. 

Days Inn - Niagara Falls Near the Falls er et røgfrit hotel. 

• Samlet antal værelser - 117  

• Antal etager - 7  

• Antal bygninger - 1  

• Døgnåben reception  

• Hæveautomat/banktjenester  

• Gratis morgenmad  

• Kaffe/te på fællesarealer  

• Elevator  

• Pejs i lobbyen  

• Gratis Wi-Fi  

• Pengeskab i receptionen  

• Selvstændig parkering (tillægsgebyr)  

javascript:void(0)
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• Sauna  

• Røgfrit overnatningssted  

• Spabad  

• Indendørs pool  

   
 

  
 

 

 

 
 

 

 

 

 



15 
 

www.my-light.dk 
Medlem af Rejsegarantifonden med nr. 1788 

 

Catskills Mountains, West Coxsackie 

Værelse med dobbeltseng, inkl. morgenmad  

Best Western New Baltimore Inn 

 

12600 State Route 9W  
West Coxsackie,  New York  12192-1711  United States  
Phone: 518/731-8100   Fax: 518/731-6266  

  

Property Description 

Discover the beautiful Hudson Valley and surrounding areas from the comfort of this West Coxsackie 
hotel near skiing, fishing, antique shops and more! Conveniently located off I-87 in upstate New York, the 
Best Western New Baltimore Inn makes it easy to experience all that the area has to offer, including 
visiting the many nearby antique shops. Hit the slopes at the nearby Windham and Hunter Mountain Ski 
areas or take a hike through the scenic Catskills. Enjoy fishing along the Hudson River or catch an exciting 
race at the Saratoga Race Track. This West Coxsackie hotel is also the perfect home base for exploring 
other parts of New York - Albany, the state capitol, is just 20 minutes north, and New York City is a 
convenient two hours away. Corporate travelers appreciate that this West Coxsackie hotel is near several 
large corporations, including the Ducommun Inc., the Coxsackie & Greene Correctional Facilities, the US 
Generating Company, Brosco-Brockway Smith, Empire Merchants North, United Stationers, LaFarge 
Cement Company, Port Coeymans and Columbia Memorial Hospital. With easy access off Exit 21B & the 
NYS Thruway, then south on Rt. 9W, this Coxsackie hotel is also only four miles to the Hudson River, and 
20 minutes from the town of Hudson, NY. This pet-friendly upstate New York Best Western boasts 63 
well-appointed guest rooms, each featuring a refrigerator and microwave, cable satellite television and 
free wireless high-speed Internet access. Hotel guests also enjoy an array of amenities including a free full 
breakfast, indoor swimming pool, hot tub and fitness center. Contact the friendly staff at the Best 
Western New Baltimore Inn to start planning an unforgettable trip to upstate New York. Reserve your 
stay today! Enjoy your stay. 

General Hotel Information 

Check-In 2:00 PM  
Check-Out 11:00 AM  

Hotel Ratings  AAA-2 Diamond    

Amenities/Services 

• Exercise facilities 
• 100% non-smoking hotel 
• Indoor pool 
• Complimentary breakfast 
• Complimentary full breakfast, Waffles, 

Sausage, Scrambled eggs, Oatmeal, Choice 
of breads, Bagels and cream cheese, 
Danishes, Muffins, Cereal, Fruit, Variety of 
yogurts, Juices, Coffee, Tea, Hot chocolate 

• Hot tub, 
• Exercise facility open from 8:00 a.m. to 

10:00 p.m. 

• Conference services 
• Fax services 
• Photocopy services 
• Interior corridor 
• Stationary bike 
• Treadmill 
• Mail services, mail drop-off 
• Air-conditioning 
• Ice/vending machines 
• Higher rates may apply for holidays/special 

events 
• Alarm system 



16 
 

www.my-light.dk 
Medlem af Rejsegarantifonden med nr. 1788 

 

• Safe deposit box 
• Guest laundry, 24-hours, nominal fee 
• Truck/RV parking 
• Free parking 
• Meeting facilities 
• Business center 
• Secretarial services 

• High-speed Internet access, Wireless 
• Laundry/valet, 24-hours, nomial fee 
• null 
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Bilbeskrivelse 
 

 

 

AUDI A5 SPORTBACK 
ELLER LIGNENDE | PREMIUM BILKATEGORI 

Specifik mærke/model og/eller tilgængelighed kan variere fra sted til sted. 

Viste biler repræsenterer producentens basismodel. 

 

 

DIN BILLEJE INKLUDERER: 

* Fri kilometer og brandforsikring 

* Ansvarsforsikring for skader på personer eller ting uden for udlejningsbilen. 

* Billejen inkluderer skadesforsikring (CDW) og tyveriforsikring uden selvrisiko. 

* Lufthavnsafgift, når billejen starter fra en station i en lufthavn. 

* Gold Rate - Inkluderer 3 yderligere chauffører og en tank benzin 

 

Hvad er Gold Rate pakken? 
  
Når du booker en billeje i USA med os er det altid med Gold Rate pakke til din bestilling. Det giver 
dig store fordele og lader dig spare på dit feriebudget 
  
Gold Rate fordele: 
  
Tre ekstra førere  
De fleste billeje pakker inkluderer ikke en ekstra fører, hvilket kan føre til ekstra betaling lokalt. 
Med Gold Rate pakken kan du ikke bare tilskrive én ekstra fører, men hele tre! Skift til at kører og 
gør din tur endnu sjovere! 
  
Første tank brændstof  
Har du hørt om, at man skal betale for den første tank brændstof? Ikke med Gold Rate pakken! 
Den første tank brændstof er absolute gratis, da det er inkluderet i pakken. Én ting mindre at 
bekymre sig om når du afhenter din lejebil. 
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DIN BILLEJE INKLUDERER IKKE: 

* Forsikring for personskader på fører og passagerer. Frivillig forsikring tilbydes eventuelt på 

stedet mod et tillæg. 

* Lokale (motor-)vejsafgifter eller vignetter, påkrævet i henhold til de lokale myndigheder. 

* Ved forlængelse af billejen efter dens påbegyndelse tilkommer et gebyr på ca. 10.99 US$/dag i 

tillæg til den daglige rate for lejen. 

 

• Minimumsalder: 21  
• Alderstillæg: Fører mellem 21 - 24 år er forpligtet til at betale et ekstra gebyr på ca. USD 

25.00, per dag, betalt lokalt.  
• Børnesæder: Ca. USD 9.95, per dag (maksimum USD 70.00), betalt lokalt. Det er 

obligatorisk at inkludere barnets alder i forespørgelsen. Tilgængelig kun for børn med en 
alder på 0 til 4 år. 

 
Tillæg afregnes direkte til udlejningsfirma ved afhentning af bil 

 

 

 

Registrering af rejsende til USA: 

Den rejsende skal ansøge om ESTA(elektroniske registrering) til USA, koster ca USD 14,- 

Den rejsende har selv ansvaret for at ansøgningen om rejsetilladelse er registreret, og at en 

godkendelse af denne er modtaget inden afrejse. Ansøgningen skal være gennemført senest 72 

timer før afrejse via hjemmesiden https://esta.cbp.dhs.gov/ 

COVID-19: 

Vigtigt: Denne destination har muligvis rejsebegrænsninger grundet COVID-19, herunder særlige 

restriktioner for logi. Tjek alle nationale og lokale sundhedsmæssige vejledninger for denne 

destination før du bestiller. 

 

 

 

 

 

https://esta.cbp.dhs.gov/
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Pris 

 
Samlet pris pr. person for fly København – New York t/r inkl. skatter og afgifter, 1 x 23 kg bagage,  
12 x overnatning på hotelværelser som beskrevet, samt 10 x morgenmad, hvor det er anført. Billeje 
fra afgang New York og til hjemrejse inkl., forsikring, skatter o.l., fri kilometer, ekstra chauffør og en 
tank benzin 
 
 

I alt pr. person kr. 15.900,00 v/ 2 voksne  
 

Bestilling:   

Hvis tilbuddet er som ønsket, sendes en bekræftelse pr. mail til usarejser@my-light.dk, hvor der 

anføres tilbudsnummer samt det fulde navn (som er anført i passet), pasnummer, passets 

udløbsdato, passets udstedelsessted, nationalitet, fødselsdage på alle rejsedeltagere og hvem der 

er chauffør.  

 

Betaling: 

Ved under 3 måneder til afrejse: 

Hele rejsens pris overføres til bankkonto nr. 9070-2021847030, eller der kan betales med kort via 

My-Lights hjemmeside (bemærk at der på hjemmesiden er kortgebyr for nogle kort, og dette 

beløb skal tillægges prisen). 

 

Mere end 3 måneder til afrejse: 

Halvdelen af rejsens pris betales ved ordre og restbetaling betales 3 måneder før afrejse. Der kan 

vælges mellem overførsel til bankkonto nr. 7890-2009931 eller der kan betales med kort via My-

Lights hjemmeside (bemærk at der på hjemmesiden er et kortgebyr for nogle kort, og dette beløb 

skal tillægges prisen). 

 

 

Ændringer: 

Hvis der ønskes ændringer til det fremsendte eller der er spørgsmål, kontakt da venligst My-Light. 

My-Light fremsender herefter et revideret tilbud på det ønskede. 

Hvis det ønskes, kan My-Light også ringe dig op på et aftalt tidspunkt. 

 

 

 

Diverse:   

Der tages forbehold for udsolgt fly, hotel mv. 
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Så snart betalingen er registreret, og de personlige oplysninger er modtaget, vil My-Light staks gå i 

gang med at booke rejsen. Da vi bl.a. anvender de bedste aktuelle tilbud på internettet, kan det 

ske i enkelte tilfælde, at der senere kan være udsolgt eller prisen er steget. I disse få tilfælde 

tilbydes et alternativ til det oprindelige og ofte til den samme pris, og intet bookes uden accept fra 

kunden. My-light gør det på denne måde, for at holde prisen til kunden helt i bund. Så jo kortere 

tid fra tilbud til ordre, jo mindre er risikoen 

 


