
 
 

11/4 – 14/4 2019 Essen/Tyskland 

Med flyg från Arlanda 

 

 

Följ med CAB-Resor till världens största utställning för veteranbilar! 

Vi får se mer än 2000 veteranbilar på 150.000 kvadratmeter utspridda på 20 

utställningshallar. År 2017 kom cirka 250.000 besökare från 30 länder och omkring 1000 bilar 

bytte ägare. Många av bilarna visas i uppbyggda miljöer. Förutom utställningshallar, finns 

en marknad för gamla bilar, reservdelar och tillbehör, samt över 200 veteranbilsklubbar 

representerade. 

Vi bor på fyrstjärniga ”Hotell Maritim **** Gelsenkirschen , beläget 25 km från mässan.  

  

 

Program 

11/4 08.25 flyg från Arlanda till Düsseldorf Kl 11.00 Transfer till hotellet  

Övernattning på det centralt belägna Maritim Hotel**** Gelsenkirchen (25 km). 

Middag. 

12/4 Frukost. Transfer till ett heldagsbesök på mässan. Middag. 

13/4 Frukost. Transfer till ett heldagsbesök på mässan. Middag. 

15/4 Frukost. Kl 1400 Avresa från mässan  till flygplatsen. Düsseldorf – Arlanda Kl 1800- 

19.55   

 

 

 

  

OBS! Grupper om minst 21 personer erhåller grupprabatt  

vid samlad bokni. Ring för mer info! 



 
 

 

 

CAB-Resor • Bivägen 10 A • SE-269 31 Båstad • Sweden 

Tel: +46 (0)431-36 96 55 • Mobil: +46 (0)70-59 131 61 • E-post: info@discovereurope.se  

• Web: www.cab-resor.se 

 

Pris: 6.900 kr per person i dubbelrum 

Enkelrumstillägg: 700 kr. Avbeställningsskydd: 500 kr per person. 

(PS. Glöm ej badkläder! På hotellet finns tillgång till  

en stor pool.) 

 

I resans pris ingår: 

• SAS Arlanda & Düsseldorf T & R  

• Busstransfer flygplats-hotell - Mässan  

enligt program 

• Övernattning i dubbelrum 3 nätter 

• 3 middagar 

• Frukost 3 dagar 

• Inträde till mässan 3 dagar  

• Reseledare 

 

 
  

 

 

Bokning/information CAB-Resor tillhanda senast 8 feb 2019. 

Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 3000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd  

(500 kr per person) erläggs inom 7 dagar efter erhållen faktura.  

Slutlikvid betalas senast 5 veckor före avresa.  

Bankgiro 528 – 9715 CAB-Resor Handelsbanken, Båstad. 

Välkommen med din bokning! 

Hotel Maritim 

http://www.cab-resor.se/

