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Bli med til legendariske Corvettes at
Carlisle, verdens største Corvettetreff med over 5.000 biler utstilt. Vi
besøker Bowling Green hvor
Corvette-fabrikken og museet ligger.
I tillegg besøker vi gigantiske
Woodward Dream Cruise hvor over
40.000 biler cruiser og er utstilt langs

Corvette &
Woodward Tour

Woodward Avenue. Her feires også
Camaroens 50-årsjubileum. I tillegg
skal vi innom Music City USA, nemlig
Nashville, Tennessee. Bli med på en
utrolig innholdsrik USA-tur.
Avslutningsvis blir det også mulighet
for noen ekstradager i New York.

Vi besøker:
Woodward Dream Cruise
Bowling Green
Nashville
Carlisle
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Bli med AMCAR til USA...

Reiselederne...
Reiseleder er med hele veien, fra man lander
på flyplassen i Detroit til man sjekker inn
igjen før hjemreisen. Reiselederne vil hver
morgen gjennomgå dagens program. Du
treffer også reiseleder de fleste kveldene
under middagen, hvor de som har lyst,
møtes for å spise sammen.

Hoteller...
Vi velger ut hoteller som holder fin standard
og bruker både kjedehoteller og frittstående
hoteller. Alle hotellene er inspisert av
reiseleder i forkant. De fleste hotellene er i
gangavstand til restaurant.

Medlemsturene til USA 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. Det er
mange turer å velge i, både roadtrip-turer som Lincoln
Highway og Route 66 og turer til arrangementer som
f.eks. Woodward Dream Cruise, SEMA eller Goodguystreff. Erfarne reiseledere er med hele veien, og om du vil,
blir det tid til å utforske Amerika på egenhånd. På denne
turen blir det også mulighet for å oppleve lokale
attraksjoner i tillegg til biltreff og cruising.

Leiebil...
Inkludert i turpakken er full size firedørs sedan
leiebil. Turprisen er basert på at to og to personer
deler bil. Om man er tre eller flere som ønsker å
kjøre sammen, kan vi oppgradere til minivan eller
SUV, vanligvis uten ekstra kostnad. Leie av Corvette
vil være svært begrenset.
Full size firedørs
sedan, som f.eks.
Chevy Malibu eller
Ford Fusion, er
inkludert i
turprisen.
Oppgradering:
Standard SUV,
f.eks. Jeep Grand
Cherokee.
Oppgradering:
Bilklassen Convertible,
med bl.a. Camaro og
Mustang cab.
Mange andre
bilklasser er
tilgjengelige for
oppgradering, f.eks.
7 seters minivan og
store SUV-klasser.

Over 40.000 biler cruiser og er utstilt
langs Woodward Avenue denne helgen.
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Kortversjon av
programmet
Onsdag 16. aug. - Ankomst Detroit
Avreise fra Norge til Detroit. Etter at alle
har fått bagasjen, samles vi og sjekker ut
leiebilene før vi kjører til hotellet nord for
selve byen, ikke langt fra Woodward
Avenue.
Torsdag 17. aug. - Woodward Dream
Cruise og Ford Museum
Etter frokost starter vi dagen med
informasjon fra reiseleder kl 09.00.
Deretter er det fritt frem om man ønsker å
bli med på Ford-museet og fabrikken,
eller bare slappe av og se på cruisingen
langs Woodward avenue.

Woodward Dream Cruise arrangeres langs
Woodward Avenue like nord for Detroit i august
hvert år. Dette er verdens største cruisearrangement, og anslagsvis 40.000 biler deltar
på cruisingen. Over en million mennesker
kommer til Woodward denne helgen.
Cruise-stripen er 2,5 norske mil lang - for det
meste 8 felt bred! Har du vært på Woodward, har
du sett alt! Dette er virkelig verdens største på
alle måter. Selv om dette i utgangspunktet er et
endagsarrangement, så er det cruising og
bilutstillinger fra vi kommer til vi reiser.
Mange merkebilklubber har egne treff under
Woodward-arrangementet, bl.a. Corvette,
Mustang, Camaro, osv, osv.
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Fredag 18. aug. - Woodward
Dream Cruise, Back to the Bricks
Når vi nærmer oss helgen, er det
cruising og treff med titusenvis av
biler over store områder. Vi besøker
treffet Back to the Bricks i Flint.
Lørdag 19. aug. - Woodward
Dream Cruise, Camaro Fiftyarrangement
Vi feirer 50-års jubileumsdagen for
Chevrolet Camaro. Hvilket sted
passer bedre å feire jubilanten enn
sammen med GM på Woodward
Avenue ved
bilbyen
Detroit! Et
stort
område er
avsatt for
Camarojubileet.

Fordmuseet
Ingen tur til
bilbyen Detroit er
komplett uten besøk på Ford-museet.
Museet er et av de største bilmuseer i
USA og inneholder langt mer enn bare
Ford. Her er fly, tog, rock´n roll-biler og
USAs eldste damplokomotiv i daglig drift.
Greenfield Village tar deg tilbake i tid til
Henry Fords ungdom. Greenfield er en
hel “by” bygget opp i gammel stil, med
statister og det hele. Sett av mange timer
når du skal besøke Ford-museet.
Fabrikkbesøk på Dearborn-fabrikken er
også ofte mulig.

Back to the Bricks
Back to the Bricks er et stort treff som går av stabelen fra 15. - 19. august i Flint, ca. 50
minutter nord for Woodward Avenue. Mange deltakere er med på både dette treffet og
Woodward-cruisingen. Vi pleier å ta en tur innom dette treffet, som også samler
tusenvis av biler.
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Søndag 20. aug. - Frivillig NASCAR-løp.
Kjøre til Fort Wayne
Vi sjekker ut fra hotellet og legger i vei
sørover. De som har lyst å oppleve
NASCAR-løp, har mulighet til det. Dagens
etappe tar oss til Fort Wayne, Indiana.
Mandag 21. aug. - Indianapolis Motor
Speedway, Corvette Museum
I dag har vi en innholdsrik etappe, som tar
oss innom både verdenskjente
Indianapolis Motor Speedway og National
Corvette Museum i Bowling Green.
Corvette-fabrikken ligger like ved museet,
og vi vil prøve å få til et besøk for de som
har lyst å bli med.

NASCAR
NASCAR-serien starter på Daytona i februar hvert
år. Deretter er det løp nesten hver eneste helg
over hele USA frem til avslutningen på Homested
helt sør i Florida sist i november. Løpet på
Michigan Speedway denne helgen er midt i
sesongen. Michigan er, sammen med Talladega
og Daytona, en av de store banene for NASCAR.
Et NASCAR-løp er en folkefest, med salgsboder,
firmastands og mat og drikke. Vi anbefaler at du
setter av store deler av dagen om du har lyst å bli
med på løp.

Corvette-museet i Bowling Green
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Tirsdag 22. aug. - Nashville,
Tennessee
Nashville er en av våre favorittbyer. Her
kan vi oppleve kjente attraksjoner som
Country Music Hall of Fame, Ryman
Auditorium, Grand Ole Opry, Johnny
Cash Museum, Music Row og RCA
Studio B. Dagen er avsatt til å få med
seg opplevelser, musikk og attraksjoner
i Nashville.
I kveld samles vi på et av utestedene
med live country-musikk.
Onsdag 23. aug. - Nashville,
Tennessee

Nashville, Tennessee - Music
City, USA
Nashville er countrybyen fremfor noen, ofte kalt Music
City, USA. Om du er countryfan eller ikke, så spiller det
ingen rolle. I Nashville finner du god musikk hele tiden,
året rundt.
Vi besøker ofte Nashville på ulike turer, og det ender
alltid opp med at man ønsker man hadde flere dager
disponible i Nashville.
Byen er ikke større enn at man enkelt kan bevege seg til
fots down town. Fra Music Row til Broadway finner du
spennende forretninger, restauranter og musikk-barer.
Live-musikk av høy kvalitet er det mye av, hver kveld.
Musikere kommer fra hele USA for å spille i Nashville,
noen for å opptre i håp om å bli oppdaget, andre for å
spille inn plate.

Ny dag til å nyte
Nashville. Programmet
som sendes ut like før
avreise, vil ha GPSadresser til en lang rekke
attraksjoner, både
sentralt down town og i
områdene rundt byen.

Ryman Audutorium

Johnny Cash Museum

Lower Broadway, Nashville, Tennessee: Nedover langs gaten Broadway ligger musikkbarene tett. Her er
det live musikk av høy kvalitet hver eneste ettermiddag og kveld. Kjente steder vi anbefaler, er Tootsies,
Legends Corner, Roberts Western World, Second Fiddle, m.fl.
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Torsdag 24. aug. - Kjøredag mot
Pennsylvania.
I dag er det kjøredag mot Pennsylvania, hvor
Corvette-treffet skal finne sted i Carlisle denne
helgen. Vi kjører ikke helt frem i dag, men har
lagt inn overnatting på et hotell på veien mot
Carlisle.
Fredag 25. aug. - Corvettes at Carlisle
Vi ankommer treffet Corvettes at Carlisle og får
oppleve dette utrolig spennende treffet på
Carlisle Fairgrounds.
Lørdag 26. aug. - Corvettes at Carlisle
De fleste vil nok tilbringe dagen i dag på treffet,
men på kvelden er det duket for stor Corvetteparade gjennom down town og “street party”
med musikk, mat og over 400 Corvetter utstilt.

Corvettes at Carlisle
Verdens største Corvette-treff finner sted
hvert år i august i Carlisle, Pennsylvania. Her
samles over 5.000 Corvetter til en treffhelg
med utstilling, parade gjennom historic
down town Carlisle, Corvette-only swap
meet, delesalg og aktiviteter som autocross
og burnout-oppvisning. I tillegg er det car
corall med biler til salgs.
Corvettes at Carlisle arrangeres av Carlisle
Events. Carlisle Events ble startet i 1973 av
Chip Miller og Bill Miller Jr. Det første treffet
ble arrangert året etter, og i 1981 kjøpte de
like godt hele Carlisle Fairgrounds. Corvette
at Carlisle et et av 10 store årlige biltreff her.

Foto: corvetteonline.com

Foto: Corvetteforum.com
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Søndag 27. aug. - Corvettes at Carlisle
I dag er siste dag på Corvettes at Carlisle.
Mange vil nok få med seg treff også i
dag, mens andre kanskje vil gjøre noen
siste innkjøp og pakke koffertene.
Mandag 28. aug. - Hjemreisedag
Vi sjekker ut fra hotellet og kjører til
flyplassen i Baltimore. Her leverer vi
leiebilene og sjekker inn. Reiseleder vil
være med alle deltakerne på flyplassen
under innsjekk.
Tirsdag 29. aug. - Ankomst Norge
Noen ekstra dager i New York?
Om du ønsker noen ekstra dager i New
York etter at turen er over, kan vi booke
hjemreisen fra New York i stedet. Dette
koster ikke noe ekstra flybillettmessig.
Det vil ikke være noe felles program i
New York, men vi booker gjerne hotell
om du ønsker.
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Programmet
Programheftet som sendes ut like før avreise,
har veibeskrivelser og GPS-adresser til hoteller
og attraksjoner.
Reiseleder er tilstede i resepsjonen hver morgen
med informasjon, råd og tips.
Noen velger å tilbringe dagen sammen med
reiseleder, mens andre gjør ting på egenhånd.
De fleste varierer dette litt fra dag til dag.
Siden alle har egen bil, står man fritt til å
disponere tiden som man vil.
De fleste kveldene samles de som ønsker å spise
middag sammen. Også dette er frivillig. Bli med
de kveldene du har lyst.
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Corvette & Woodward Tour
Onsdag 16. aug: Turstart Detroit.
Torsdag 17. aug: Woodward Dream Cruise, Ford Museum.
Fredag 18. aug: Woodward Dream Cruise, Back to the Bricks.
Lørdag 19. aug: Woodward Dream Cruise, Camaro Fifty-arrangement.
Påmelding:
Søndag 20. aug: Frivillig NASCAR-løp. Kjøre til Fort Wayne.
Mandag 21. aug: Indianapolis Motor Speedway, Corvette Museum.
Hopalong Travel AS,
Tirsdag 22. aug: Nashville, Tennessee.
tlf 73 43 66 05 eller
Onsdag 23. aug: Nashville, Tennessee.
Torsdag 24: aug: Kjøreetappe mot Carlisle. Overnatte på veien.
kjetil@hopalong.no
Fredag 25. aug: Corvettes at Carlisle.
Lørdag 26. aug: Corvettes at Carlisle.
Søndag 27. aug:Corvettes at Carlisle.
Turen koster kr 18.990,- pr. person. Turpakken inkluderer
Mandag 28. aug: Hjemreisedag.
flybilletter, leiebil med fri kilometer og forsikring, samt alle
Tirsdag 29. aug:Ankomst Norge.
hotellnetter. Mat, bensin og inngangsbilletter til enkelte

Pris og påmelding

Informasjon:

attraksjoner dekkes underveis av den enkelte. Det er lagt opp
til at to og to deler leiebil og hotellrom. Enerom og egen bil

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

kan bestilles mot et tillegg i prisen. For barn som deler rom
og bil med foreldrene, betaler man kun for flybillett pluss et

Kjetil Sveistrup,

lite tillegg for ekstra person(er) på hotellrommet, til sammen
kr 9.990,- pr. barn.

kjetil@hopalong.no, tlf 73 43 66 05
Jan Erik Aasebø,
post@askoyeiendom.no,
tlf 932 80 500

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 prisog programendringer.
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