2/2 – 5/2 2023
Inklusive Mercedes-fabriken i Bremen
Vi börjar med ett fabriksbesök på Mercedes-fabriken i Bremen. Där vi får se tillverkningen av alla C- och
SL-modeller. Vidare besöker vi ”Schuppen Eins Auto museum” med över 100 bilar. Dagen avslutas med
ett besök på Ubåtsbunkern ”Valentin” utanför Bremen.
Bremen Classic Motorshow är årets första stora evenemang i Tyskland för klassiska fordon.
En gemensam mötesplats för handlare, klubbar, samlare och besökare! Det som i hög grad bidrar
till utställningens framgång är dels den höga kvaliteten, dels den unika sammansättningen av
bilhandel, utställning och delmarknad i en välbalanserad kombination.
Oavsett om du på mässan söker bilar, motorcyklar, traktorer (vintage eller veteran till och med 1984),
reservdelar, litteratur eller kläder – finner alla som besöker Bremen Classic Motor-show sina personliga
favoriter i det fascinerande och stora utbudet.
Vi bor centralt 100 m från mässan på Courtyard By Marriott hotell ****

OBS! Bilklubbar och föreningar med grupper på minst 21 betalande resenärer
får grupprabatt per person! Ring för info vid samlad bokning.

PROGRAM
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Avresa från Jönköping – Ljungby - Halmstad – Helsingborg och Malmö. Vidare över Öresundsbron mot
Rödby och Puttgarden. Kort uppehåll för shopping innan vi under kvällen når Bremen.
Incheckning på hotell.
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Frukost. Vi börjar dagen på Mercedes-fabriken med rundvandring där C-modellerna tillverkas.
På eftermiddagen besöker vi ”Schuppen Eins fina bilmuseum” utanför Bremen.
Eftermiddagen avslutas med ett besök på Ubåtsbunkern ”Valentin”. Bremerhaven
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Frukost. Hela dagen besöker vi Bremen Classic Motor.
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Frukost Mässbesök mellan 09.00 –12.00 därefter påbörjar vi hemresan mot våra hemorter.

I resans pris ingår:
• Buss från hemorten och enligt program
• Bro- och färjeavgifter
• 3 nätter på Country By Marriott hotell, inklusive frukost
• Inträde en och en halv dag till mässan
• Inträde och visning av Mercedes-fabriken

Country by Marriott hotel

• Besök på Schuppen Eins Auto museum
• Samt besök på Valentin-bunkern
• Reseledare

Pris: 5.900 kr per person i dubbelrum på Country By Marriott Hotel ****
Enkelrumstillägg: 1000 kr. Avbeställningsskydd: 500 kr per person.
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 500 kr samt eventuellt avbeställningsskydd
(500 kr) vid sjukdom, betalas inom 7 dagar efter erhållen faktura.
Slutlikvid senast den 1/4 2022. 1 EURO = 10.50 SEK.

Bokning senast den 10/12 2022.
Information/bokning: CAB-Resor, telefon: 0431-36 96 55 eller mobil: 070-591 31 61.
Bankgiro 528-9715 CAB-Resor. Bank: Handelsbanken, Båstad.

Välkommen med din bokning!

Valentinbunkern
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