Auto Moto d'Epoca
20/10 2022 – 24/10 2022
Flyg från Arlanda, Köpenhamn och Göteborg
Följ med till en av Europas största veteranbils- och motorcykel-mässor där elva hallar fylls upp av
ca 4.000 fordon, de flesta är till salu. Varje år, under samma veckoslut, fylls hallarna med entusiaster från hela Europa som är där för att titta på allt från specialbyggda Lancior, Alfa Romeos,
Maseratis och Ferraris – till enklare sextio- och sjuttiotals-modeller. Under vistelsen besöker vi
även Pagani-fabriken där de bygger skräddarsydda och exklusiva bilar för över 20 miljoner styck!
Vi besöker även Paninis privata samling av Maserati-, Ferraris och Lamborghini på museet i
Modena. Vi bor centralt på fyrstjärniga hotellet Antony Palace Hotel i Marcon, ca 2 mil från
Padova.
Program

20/10

Avresa från Arlanda/ Kastrup/ Göteborg Samtliga anländer till flygplatsen i Venedig kl. 16.15.
Där väntar transfer till hotellet.

21/10

Frukost. Transfer kl 09.00 till Pagani-fabriken för att se tillverkningen av deras
bilar och museet. Efteråt besöker vi Paninis och Ferraris Museum.

22/10

Frukost. Kl 09.00 – transfer till mässan. Åter till hotellet kl. 18.00.

23/10

Frukost. Kl 09.00 – transfer till mässan. Åter kl. 18.00.

24/10

Frukost. Transfer till flygplatsen för hemresa.

I resans pris ingår:

Antony Palace Hotel

• Flyg T&R Arlanda/Kastrup/Göteborg – Venedig
• Transfer enligt program
• 4 övernattningar på 4-stjärniga hotellet
Antony Palace Hotel i Marcon
• 4 frukostar
• Inträde 2 dagar till mässan
• Inträde till Pagani-fabriken, Maserati- och Ferrari-museet
• Reseledare

Pris: 9.900 kr per person i dubbelrum.
Enkelrumstillägg 1.200 kr. Avbeställningsskydd 1000 kr per person.
Bokning/Information CAB-Resor tillhanda senast den 1 augusti p g a flygbolagens regler.
(Kontaktuppgifter enligt nedan.)
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 3000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd erläggs inom
7 dagar efter erhållen faktura. Slutlikvid 5 veckor före avresa.

Bankgiro: 528-9715

Välkommen med din bokning!
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