Goodwood
Revival
MAX. 12 EQUIPES

Goodwood revival – Hét auto-retro evenement
bij uitstek, wereldwijd gekend
Goodwood revival is het nec plus ultra voor de oldtimerliefhebber:
races, open pitlane bezoeken, talloze standen met vintage
automobilia. Alles overgoten met een typisch Brits flegma,
waardoor je je terug in de jaren 40 waant. Het absolute summum
zowel op als rond de showground.
Op donderdag vertrekken we in Brugge en rijden langs pittoreske
wegen naar het hotel in Alton. Op vrijdag, zaterdag en zondag
bezoeken we het oldtimer evenement Goodwood Revival.
Telkens hebben we de mogelijkheid om langs verschillende routes
naar het festival te rijden. Uiteraard zorgen wij voor aangepaste
kostuums!

7 tot 10 september 2023
Vertrek Brugge 7/09

€ 2.100

PROGRAMMA
Verblijf
We verblijven tijdens deze reis in 1 hotel op ± 37km van Goodwood, langs mooie
bosrijke wegen en ver van files...
Het Alton House Hotel in New Hampshire beschikt over een private parking voor onze
oldtimers.

Donderdag 07/09
Vertrek uit Brugge via Calais-Dover
en rit naar hotel
Vrijdag 08/09
Rit naar Goodwood
Bezoek aan Revival
Diner in lokale pub
Zaterdag 09/09
Rit naar Goodwood
Bezoek aan Revival
Diner in lokale pub
Zondag 10/09
Rit naar Goodwood
Bezoek aan Revival
Rit naar huis

ALGEMEEN INBEGREPEN
(2 pers.)
Hotel – twin/doubleroom
Ontbijt en diner
Roadbook
Fotoboek

TYPE RALLY

OPTIES op aanvraag

BEZOEKEN

Festival met mooi
parcours van en naar
het festival

Transport auto
Travel met crew
Extra nacht

Musea

Inbegrepen in deelnameprijs
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Verblijf in hotels in op basis van kamer: twinroom /
doubleroom
Ontbijt en diner in hotel / restaurant
Ferry
Inkom revival vrijdag/zaterdag/zondag
Helicoptervlucht (!)
Aangepast kostuum naar Goodwoodsfeer
Roadbook—(ritten in gpx en op Tripy beschikbaar)
DeelnemersPATCH
Technische assistentie met depannagewagen
Bagageservice: transfer van bagage door crew

Niet inbegrepen in deelnameprijs
•
•
•

Transport/Transfer naar start en terug naar huis
Middagmaal
Dranken bij avondmaal

Algemene voorwaarden
Classic Tours van toepassing

