GOODWOOD REVIVAL

Sept 2023
Med flyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn
Följ med på en nostalgitripp och upplev Goodwood Revival, som anses vara världens bästa historiska
racingtävling! Här återskapas atmosfären som rådde under 1940-, 1950- och 1960-talen när Goodwood var
skådeplatsen för världens främsta racerförare. Och den är ”still going strong”. År 2021 kom mer än 100 000
besökare, många klädda i tidsenliga kläder.
I år förlänger vi vistelsen med hemresa måndag för att vi ska få möjlighet att se alla de spännande
tävlingarna med historiskas bilar under söndagen. Ett himmelrike för alla motorintresserade !
Det är inte bara bilar, även om parkeringsplatsen utanför är rena festen för veteranbilsälskare. Flygplansoch flyguppvisningar med Spitfire, Mustang med flera, är en del av festen. Här finns något för hela familjen
och besökarna kommer i alla åldrar!
Vi gör ett besök på slottet Beaulieu med över 250 bilar. För den motorintresserade är detta ett mekka och
något som man bara måste uppleva åtminstone en gång i livet! . Vi har även tillgång till slottet där vi får se
hur Lordarna levde sina liv. Sista dagen gör vi ett vingårdsbesök.
Vi har bokat rum på hotel Juris Inn Southamphon ****(ca 5 mil från Goodwood) som är beläget i centrum
med affärer, restauranger och mysiga pubar inom bekvämt gångavstånd. Försäkra er om en plats genom
att boka resan redan i januari – mars 2023 ! Först till kvarn gäller!

Program

Dag
1

Köpenhamn/Kastrup avgång Kommer när flyget är bokningsbart
Stockholm/Arlanda avgång Kommer när flyget är bokningsbart
Göteborg/Landvetter avgång Kommer när flyget är bokningsbart
Besök slottet Beaulieu. Incheckning på ”Hotel Juris Inn Southampton”. Kvällen upptäcka Southampton

Dag
2
Dag
3
Dag
4
Dag
5

Frukost. Avresa kl 07.45. Besök på Goodwood Revival. Buss avgår till hotellet kl 18.00.
Frukost. Avresa kl 08. 00. Besök på Goodwood Revival. Buss avgår till hotellet kl 18.00.
Frukost. Avresa kl 08.00 Besök på Goodwood Revival. Buss avgår till hotellet kl 1800
Frukost och besök på. Gör vi ett besök på en vingård. Därefter vidare till Heathrow för hemresa.

I resans pris ingår:

•
•
•
•
•
•

Flyg T & R Arlanda/Landvetter/Kastrup med BA
Busstransfer enligt program
4 övernattningar på hotell Juris Inn**** med frukost
3 dagars inträdesbiljetter till tävlingarna
Inträde till Beaulieu och vingårdsbesök
Reseledare

Pris: kommer i nov 2022 kr per person.

Hotell Juris Inn

OBS! Nu för 5 dagar!!

från Köpenhamn, Landvetter och Arlanda
Enkelrumstillägg: kr. Avbeställningsskydd: 1000 kr.
Valuta och flygskatter per den svenska kronor

VÄLKOMNA MED RESERVATION REDAN NU FÖR 2023

OBS! SISTA BOKNINGSDAG OM PLATSER FINNS KVAR ÄR DEN 1/3 2023.
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 4000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (1000 kr)
erläggs 7 dagar efter erhållen faktura. Slutlikvid ska vara oss tillhanda senast 6 veckor före avresa
Reservation minimum 40 deltagare för genomförande.
Bankgiro 528-9715 CAB-Resor. Bank: Handelsbanken, Båstad.

Välkommen med din bokning!
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