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T R A V E L

amcaramcar

Bli med AMCAR på en spennende langhelg i West Sussex, England til legendariske Goodwood 

Revival. Vi får oppleve historic racing med biler og motorsykler slik det var på 50- og 60-tallet. 
Goodwood er det mest populære arrangement i sitt slag i hele Europa, og det er stor rift om 

billettene. Turpakken inkluderer fly, hotell, felles transport og billett til Goodwood Revival. 

Goodwood 
Revival Tour 

2021
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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 Rømø Beach Racing i Danmark og 

Goodwood i England. 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!  

Hoteller...
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 restauranter 
og lokale attraksjoner. Frokost er 
inkludert.

Goodwood Revival 2021
Goodwood Revival er en tredagers motorfestival som 

arrangeres i september hvert år på Goodwood Motor 
Circuit i Chichester, West Sussex i England, en drøy 

times kjøring sydvest for Gatwick utenfor London. 

Goodwood Revival er det største i sitt 
slag i Europa og kjennetegnes bl.a. ved at 
en stor del av deltakerne og publikum er 
kledt “period correct”, dvs. at de er kledt 
slik man gikk under motorsportens 
“gyldne år” fra 1948 til 1966 da ulike løp 

i mange forskjellige bilklasser ble 

avholdt her, bl.a. Formel 1. Festivalen 

handler i stor grad om å gjenskape 

stemningen, aktivitetene og 

opplevelsene fra denne perioden. 

Goodwood Revival er folkefest, billøp og 

biltreff. Motorsykler og fly finner du også. 

Salgsboder, utstillinger, 
publikumsområder og garasjeanlegg er 
alle laget tidsriktige; romantikk, glamour 
og nostalgi står i fokus.  Vi har vår egen buss til og fra banen og treffområdet

Garasje- og depotområdet

Racing, tett på...
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Transport inkludert
Foruten flyreisen fra Gardermoen* er 
følgende transport inkludert i 
turpakken:

- Fra Gatwick-flyplassen i London til 
hotellet ved ankomst torsdag 9. 

september.
- Fra hotellet til Goodwood fredag, 
lørdag og søndag. 

- Fra Goodwood til hotellet fredag, 
lørdag og søndag.

- Fra hotellet til Gatwick-flyplassen 

før avreise mandag 13. september. 

*Vi kan også booke fra Stavanger, 
Bergen og Trondheim og andre 

flyplasser uten ekstra kostnad, så 

lenge det er ledige billetter. 

The Revival Car Show samler over 1000 biler

Goodwood-billetter
Adgangsbilletter for Goodwood 

Revival for fredag, lørdag og søndag 

er inkludert i pakken (verdi ca. kr 
2.250,- pr. billett) Billettene 

er "General Admission" (vanlige 

adgangsbilletter) for hele helgen. 

Tribunebilletter eller “paddoc pass” 
er ikke inkludert. Vi vil sende ut 
informasjon til alle påmeldte om 

mulighet for evt. å kjøpe dette. 
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Kortversjon av programmet
Torsdag 16. september - Ankomst London

Avreise fra Norge til London. Det er direkteruter 
fra flere norske byer. Reiseleder møter deg på 

flyplassen ved ankomst. Deretter har vi felles 

transport til hotellet. 

Kvelden til fri disposisjon. Det er flere 

restauranter og utesteder i gangavstand fra 

hotellet. Hotellet har også egen restaurant og 

bar.

Reisekoordinator... 
Reisekoordinator er med hele veien, fra man 

lander på flyplassen i London til man sjekker inn 

igjen før hjemreisen. Reisekoordinator vil hver 
morgen være tilstede i resepsjonen med info og 

for å svare på spørsmål. Du treffer også 

Reisekoordinator på Goodwood og de fleste 

kveldene, hvor de som har lyst, møtes for å spise 

Fine publikumsforhold både på tribunene og ellers langs banen. 

Tett på flere av garasjeområdene Elvis´1957 BMW 507

Tidsriktige scener 

Mye spennende...
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Fredag 17. september - Goodwood 
Revival
Etter frokost starter vi dagen med kjapp 

informasjon fra reisekoordinator. Deretter drar  
vi til Goodwood. 

Så er det bare å la seg begeistre og prøve å få 

med seg mest mulig. Området er stort, og det 
er mye å se, både rundt banen, på innsiden av 

banen og på de store slettene hvor vi finner 
bilutstillingen og markedsplassene.    

Det er lagt godt tilrette for å kunne ta seg en 

pause underveis og få seg lunsj. Tilbudet av 

mat og drikke er stort, likeså bord, stoler og 

sitteområder.

Hver og en blir på Goodwood-arrangementet 
så lenge man ønsker. Vi har transport tilbake 

til hotellet til fastsatt tid. Reiseleder har 
informasjon for de som evt. ønsker å dra 

tilbake til hotellet på egne tidspunkt. 

Middag i kveld for de som har lyst å bli med for 
å spise sammen.

Etter mye gåing er det godt å slappe av.

Stor variasjon i bilparken
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Lørdag 18. september - 
Goodwood Revival

Etter frokost drar vi til 
Goodwood. Transport til fastsatt 
tid. I dag vil vi oppleve mer 
racing enn på fredag, i tillegg til 
alt annet. På samme måte som i 
går blir man på Goodwood så 

lenge man ønsker. Vi har 
transport tilbake til hotellet til 
fastsatt tid. 

Kvelden er til fri disposisjon. I 
gangavstand fra hotellet er det 
mange restauranter og 

engelske puber. Det ligger også 

et stort kjøpesenter i 
gangavstand fra hotellet. 

Gammeldags markedsstemning

Salgsboder for biler, deler, memroabilia og vintage klær.

Ford TG40 på rekke og rad
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Motorsykler 
Mye spennende for de med 

motorsykkelinteresse. Vi får 
se både classic racing, 
sykler i utstilling og i depot. 

Søndag 19. september - 
Goodwood Revival

Etter frokost drar vi til Goodwood. 

Transport til fastsatt tid. I dag er det 
siste dag på Goodwood. Også i dag er 
det racing. På samme måte som i går 
blir man på Goodwood så lenge man 

ønsker. Vi har transport tilbake til 
hotellet til fastsatt tid. 

Middag for de som har lyst å 

bli med for å spise sammen.

Veteransykler på rekke og rad. Beslektede Ace, Henderson og Indian. 

Hornets på Harley
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Mandag 20. september - Hjemreisedag

I dag er det hjemreisedag. Vi sjekker ut fra 

hotellet etter frokost og drar til flyplassen. 

Transport til Gatwick-flyplassen er inkludert i 
pakken. Reiseleder er med under innsjekk. 

Ankomst Norge samme ettermiddag/kveld. 

Visitt fra Vestfold med Dakota Norway Stort utvalg av veteranfly, bl.a. Spitfire

Drive-in Kino

Tog og buss på Goodwood
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5 ekstradager i forkant
5 ekstradager i forkant, kr 3.800,- 

pr. person når to deler hotellrom.

Lørdag 11. september - Ankomst London
Avreise fra Norge til London. Flybillett og 5 

hotellnetter i Bournemouth er inkludert i 
pakken. 

Transport fra flyplass til hotell ankomstdagen er ikke inkludert for de som booker ekstradager, 
men vi booker gjerne leiebil om du ønsker. Alternativt sender vi infomasjon om tog- og 

bussavganger fra flyplass til hotellet. 

Ekstradagene i forkant vil være uten reiseleder hvor deltakerne kan oppleve ting på egenhånd.  

De som velger ekstradager, sjekker inn på vårt felles hotell den 16. september etter kl 15:00. 

Fra og med 17. september vil transport være inkludert på samme måte som for resten av 

gruppen. 

2 ekstradager i forkant
2 ekstradager i forkant, kr 1.600,-
pr. person når to deler hotellrom.

Tirsdag 14. september - Ankomst London
Avreise fra Norge til London. Flybillett og 2 

hotellnetter i Bournemouth er inkludert i 
pakken. 

Ting å oppleve... 
Haynes International Motor Museum 
Sparkford, Yeovil, 
Somerset, BA22 7LH
Spennende samling med 400 biler fra hele verden. 

https://www.haynesmotormuseum.com

National Motor Museum, Beaulieu
John Montagu Building, Beaulieu, 
Brockenhurst SO42 7ZN
Motormuseum som ligger inne i 
New Forest Nasjonalpark. 

https://www.beaulieu.co.uk

Corfe Castle
Slott fra 1100-tallet.
https://corfe-castle.co.uk

Stonehenge
Amesbury, 
Salisbury SP4 7DE
Forhistorisk monument 
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/
stonehenge/

Longleat Safari Park
Warminster, BA12 7NW
Dyrepark/safaripark med over 500 dyr.  
https://www.longleat.co.uk

Haynes Motor Museum 

Photo: Haynes Motor Museum
 

National Motor Museum, Beaulieu Photo: National Motor Museum

https://www.haynesmotormuseum.com/
https://www.haynesmotormuseum.com/
https://www.beaulieu.co.uk/
https://www.beaulieu.co.uk/
https://corfe-castle.co.uk/
https://corfe-castle.co.uk/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/
http://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/
https://www.longleat.co.uk/
https://www.longleat.co.uk/
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Goodwood Revival Tour
Standard turlengde, 4 netter, inkl. fly, 
transport og billetter til Goodwood, kr 9.990,-

Torsdag 16. sep: Ankomst London
Fredag 17. sep: Goodwood Revival
Lørdag 18. sep: Goodwood Revival
Søndag 19. sep: Goodwood Revival
Mandag 20. sep: Hjemreise 

Ekstradager...?
Ønsker du å forlenge eller forkorte turen på 

egenhånd, går det helt fint. Vi legger til eller 
trekker fra hotellnettene slik at du kun betaler 
for det du booker.

T R A V E L

amcaramcar

Tekst, foto og layout: Kjetil Sveistrup

www.hopalong.no

Programmet
Programheftet som sendes ut like før avreise, 
har GPS-adresser og veibeskrivelser til 
treffområdet, hotell og attraksjoner.

Reiseleder er tilstede i resepsjonen hver 
morgen med råd og tips og for å svare på evt. 
spørsmål.

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. 

Pris og påmelding
Turen koster kr 9.990,- pr. person. Turpakken 

inkluderer flybilletter, transport, billetter til 
Goodwood fredag, lørdag og søndag, samt alle 

hotellnetter, inkl. frokost. Det er lagt opp til at 
to og to deler hotellrom. Enerom kan bestilles 
mot et tillegg i prisen. 

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

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

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. 

http://www.hopalong.no
http://www.hopalong.no
mailto:kjetil@hopalong.no
mailto:kjetil@hopalong.no
mailto:hilberg@amcar.no
mailto:hilberg@amcar.no

