8/4 – 11/4 2021 Essen/Tyskland
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 2019 kom cirka 350.000 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 centralt på fyrstjärniga ”HotelMaritim”****,
Gelsenkirschen, beläget endast 20 km från mässan. Här ingår även middag.

Program
8/4

Avresa från - Göteborg – Halmstad – Helsingborg – Malmö
Jönköping – Växjö – Malmö – Öresundsbron – Rödby – Puttgarden – Essen.
Övernattning på det centralt belägna Hotel Maritim i Gelsenkirschen. Middag

9/4

Frukost. Heldagsbesök på mässan. Middag

10/4

Frukost. Heldagsbesök på mässan. Middag

11/4

Frukost. Avresa mot våra hemorter. Kort uppehåll för shopping.

OBS! Grupper om minst 21 personer erhåller grupprabatt
vid samlad bokning. Ring för mer info!

Pris: 4.600 kr per person i dubbelrum. Enkelrumstillägg: 1000 kr.
Avbeställningsskydd: 500 kr per person.
(PS. Glöm ej badkläder! På hotellet finns tillgång till en stor pool.)

Uppdaterad 1 Euro = 11.00 kr 20/2 2020

I resans pris ingår:
•

Helturistbuss från hemorten och
vidare enligt program

•

Övernattning i dubbelrum 3 nätter

•

Frukost 3 dagar

•

3 middagar

•

Inträde till mässan 2 dagar

•

Reseledare

Hotel Maritim, Gelsenkirschen

Bokning/information CAB-Resor tillhanda senast 20 feb 2021.
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 500 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!
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