AMCAR RETROMOBILE TOUR

5. - 9. FEBRUAR 2020

amcar

Rétromobile
Tour 2020
Bli med AMCAR til Paris i februar og opplev en av verdens største klassikermesser under
Rétromobile 2020! På Rétromobile opplever du garantert biler du aldri har hørt om eller sett
før. Kombinasjonen av bilutstilling og storbyweekend gjør at turen passer alle i familien.
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Bli med AMCAR på tur...
De fleste medlemsturene går til USA, men
vi går heller ikke av veien for en tur til
europeiske bilrelaterte arrangement, slik
som Goodwood i England eller til Paris, som
på denne turen. Turene lokker både nye og
gamle medlemmer. Enten du reiser alene,
sammen med en venn eller med ektefelle
eller andre familiemedlemmer, vil du sette
pris på fleksibiliteten turprogrammet gir.
Erfarne reiseledere er med hele veien.
Mange ønsker å gjøre ting helt på
egenhånd; derfor er turprogrammet lagt
opp med det i tankene. Det er ingen
forventning om at deltakerne skal være
med på felles samlinger. Kom om det
passer og om du har lyst!

Salon Rétromobile 2020
Salon Rétromobile ble holdt første gang i 1976 og har
etterhvert vokst til å bli en av de virkelig store
veteranbilmessene i Europa. Messen besøkes av over
120.000 mennesker i løpet av en langweekend i februar.
Rétromobile-messen spenner over hele spekteret av
bilhobby, fordelt på de tre 3 største hallene i
conventionsenteret Paris Expo Porte De Versailles. Her
er det duket for et kjempeshow med over 650 utstillere
og cirka det samme antall kjøretøyer. Messearealet er på
72.000 innendørs kvadratmeter med utstilling, og her
finner vi alt fra lastebiler til tanks, fra de sjeldneste
klassikere til moderne supercars. Europeiske biler,
amerikanske biler og biler fra andre verdensdeler er
godt representert - selvsagt også motorsykler, for ikke
å glemme deler og utstyr. Bilklubber er det mange av over 100 i tallet.
Dyre og sjeldne biler er alltid moro å få i nærmere
øyesyn, men messen har også et eget område med
rimeligere hobbybiler, biler med en prislapp under
25.000 euro.
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Hotell...
På AMCAR-turene velger vi kun hoteller
som holder fin standard, og vi bruker
både kjedehoteller og frittstående
hoteller. Alle hotellene er inspisert av
reiseleder i forkant og er nøye utvalgt.
Hotellet er i gangavstand til restaurant
og lokale attraksjoner. Frokost er
inkludert.

AMCAR RETROMOBILE TOUR

Transport...
Foruten flyreisen fra Gardermoen* er
følgende transport inkludert i
turpakken:
- Fra flyplassen i Paris til hotellet ved
ankomst onsdag 5. februar.
- Fra hotellet til messen, torsdag,
fredag og lørdag.
- Fra messen til hotellet torsdag,
fredag og lørdag.
- Fra hotellet til flyplassen før avreise
søndag 9. februar.
*Vi kan også booke fra Stavanger,
Bergen og Trondheim og andre
flyplasser uten ekstra kostnad, så
lenge det er ledige billetter.
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Kortversjon av programmet
Onsdag 5. februar. - Ankomst Paris
Avreise fra Norge til Paris. Reiseleder møter deg
på flyplassen ved ankomst. Deretter har vi
felles transport til hotellet.
De som ankommer tidlig, har mulighet for å
dra til messeområdet allerede i dag.
Kvelden til fri disposisjon. Det er flere
restauranter og utesteder i gangavstand fra
hotellet.

Reiselederne...
Reiseleder er med hele veien, fra man lander på
flyplassen i Paris til man sjekker inn igjen før
hjemreisen. Reiselederne vil hver morgen være
tilstede i resepsjonen med info og for å svare på
spørsmål. Du treffer også reiseleder på messen
og på kveldene, hvor de som har lyst, møtes for å
spise sammen.
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Torsdag 6. februar - Rétromobile
Etter frokost starter vi dagen med kjapp
informasjon fra reiseleder. Deretter drar vi til
Rétromobile-messen.
Så er det bare å prøve å få med seg mest
mulig. Området er stort, hele 72.000
kvadratmeter med utstillinger; - det er mye å
se. Det er lagt godt til rette for å kunne ta seg
en pause underveis og få seg lunsj.
Hver og en blir på arrangementet så lenge
man ønsker. Vi har transport tilbake til
hotellet til fastsatt tid, men det er enkelt å
dra tilbake også på egenhånd.
Middag for de som har lyst til å bli med for å
spise sammen.
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Fredag 7. februar - Rétromobile
Etter frokost drar vi til messen. Transport til
fastsatt tid. I dag kan vi bl.a. oppleve
bilauksjon. På samme måte som i går blir
man på messen så lenge man ønsker. Vi har
transport tilbake til hotellet til fastsatt tid.
Kvelden er til fri disposisjon.

Lørdag 8. februar - Rétromobile
Etter frokost drar vi til messen. Transport til
fastsatt tid. Også i dag er det auksjon. På
samme måte som i går blir man på messen
så lenge man ønsker. Vi har transport
tilbake til hotellet til fastsatt tid.
Middag for de som har lyst til å bli med for å
spise sammen.
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Søndag 9. februar - Hjemreisedag
I dag er det hjemreisedag. Vi sjekker ut fra
hotellet etter frokost og drar til flyplassen.
Reiseleder er med under innsjekk. Ankomst
Norge samme ettermiddag/kveld.

Informasjon: AMCAR, Hilberg Ove Johansen,
hilberg@amcar.no, tlf 72 89 60 00

Påmelding og informasjon:
Hopalong Travel AS, Kjetil Sveistrup
tlf 73 43 66 05 eller kjetil@hopalong.no

Ting å oppleve...
Langhelg i Paris
Paris har utrolig mye
spennende å by på. Vi
nevner Louvre-museet,
Eiffeltårnet, Notre Damekatedralen (begrenset),
Triumfbuen, Versaillespalasset, ChampsÈlysèes, osv, osv.
Programmet som sendes
ut før avreise, vil ha GPSadresser og informasjon.
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Programmet

Rétromobile 2020
Onsdag 5. feb: Ankomst Paris
Torsdag 6. feb: Rétromobile
Fredag 7. feb: Rétromobile eller sightseeing
Lørdag 8. feb: Rétromobile eller sightseeing
Søndag 9. feb: Hjemreise

Ekstradager...?
Ønsker du å forlenge eller forkorte turen, går
det helt fint. Vi legger til eller trekker fra
hotellnettene slik at du kun betaler for det du
booker.

Pris og påmelding
Turen koster kr 9.490,- pr. person. Turpakken
inkluderer flybilletter, transport til og fra
flyplassen, til og fra messen, billetter til
Rétromobile-messen alle dagene, samt alle
hotellnetter. Det er lagt opp til at to og to deler
hotellrom. Frokost på hotellet er inkludert.
Enerom kan bestilles mot et tillegg i prisen.

Programheftet som sendes ut like før avreise,
har GPS-adresser og veibeskrivelser til
messeområdet, hotell og attraksjoner.
Reiseleder er tilstede i resepsjonen hver
morgen med råd og tips og for å svare på evt.
spørsmål. Reiseleder er også å treffe på
messen.
Deltakerne står fritt til å disponere tiden som
man vil.
Noen av kveldene samles de som ønsker å
spise middag sammen. Også dette er frivillig.
Bli med de kveldene du har lyst!
Ved påmelding får du en depositumgiro på kr 2.500,- pr.
person. Beløpet trekkes fra på sluttfakturaen. Sluttfaktura
sendes med forfall 4 til 6 uker før avreise. Forbehold om
pris- og programendringer.
Informasjon: AMCAR, Hilberg Ove Johansen,
hilberg@amcar.no, tlf 72 89 60 00
Hopalong Travel AS, Kjetil Sveistrup
tlf 73 43 66 05 eller kjetil@hopalong.no
Påmelding: tlf 73 43 66 05 eller kjetil@hopalong.no
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