
Informasjon om reiser med Belo USA Travels 

Hei, 

Hvis deres datter eller sønn er i USA dette utvekslingsåret, har han/hun mulighet til å reise med Belo 

USA Travel. AFS USA og Belo USA Travel har over flere år samarbeidet om å tilby valgfrie turer for 

AFSere i USA. AFSerne kan velge mellom ulike destinasjoner, for eksempel Hawaii, New York og 

California. Disse turene er ansett som trygge av AFS.  

Kostnadene knyttet til reisene med Belo USA Travel er ikke dekt av programavgiften med AFS. 

AFSer/foresatte må derfor betale for det de enkelte reisene måtte koste.  

Vanlig prosedyre når AFSere ønsker å reise med Belo USA Travel er følgende: 

 AFSerne registrerer sin interesse online på nettsidene til Belo USA Travel, og blir bedt om å 

levere inn et antall skjemaer fra ulike hold (blant annet fra foresatte) 

 Når skjemaene er sendt inn vil Belo USA Travel dele disse med AFS USA  

 AFS USA deler til slutt denne informasjonen med AFS Norge 

På lik måte som andre større reiser, skal turene med Belo USA Travel godkjennes av vertsfamilien, 

AFS USA, vertsskolen og foresatte i Norge. AFSere bør ikke kjøpe billetter før de har fått tillatelse fra 

alle de aktuelle partene. Opptil fem dager fravær fra skolen kan tillates i forbindelser med reiser i regi 

av Belo USA Travel. 

Siden AFS USA deler informasjonen med AFS Norge når alt er klart, trenger foresatte ikke å ta kontakt 

med AFS Norge ved reiser knyttet Belo USA Travel. Vi vil ta kontakt med de foresatte, om det skulle 

bli nødvendig.   

Om Belo USA Travel: 

 “Belo USA Travel specializes in cultural and educational tours for international exchange students. 

They have worked successfully with AFS Partners and other exchange organizations for more than 20 

years. Overall, the feedback and evaluations we have received from AFS students, participants, 

chaperons and staff has been extremely positive over the years.” 

Hvis du ønsker mer informasjon om Belo USA Travel, kan du lese mer her (engelsk): 

www.belousa.com 

Brukernavn: AFS Passord: Cultural 

Det finnes også en digital brosjyre, blant annet med informasjon om de ulike turalternativene, 

hvordan registrere seg og hvordan betale. 

 

Hilsen, 

AFS Norge 

 

https://belousa.com/downloads/AFS_Trip_Brochure_2017_18_compressed.pdf
http://www.belousa.com/
https://belousa.com/downloads/AFS_Trip_Brochure_2017_18_compressed.pdf

