
SPECIALPROGRAM FÖR MEDLEMMAR I ROLLS-ROYCE ENTHUSIASTS´CLUB

Flyg från Stockholm, Göteborg och Köpenhamn

Första dagen reser vi med egen liten buss från Heathrow för att besöka  RREC´s förnämliga 
högkvarter,”The Hunt House” i Paulerspury, där vi får lunch, presentation och visning av 
arkiv, museum och verkstäderna med mera. Efter det går bussen till Southampton där vi 
ansluter till övriga deltagarna för 3-dagarsbesöket på Goodwood Revival, som anses vara 
världens bästa historiska racingtävling! Här återskapas atmosfären som rådde under 1940-, 
1950- och 1960-talen när Goodwood var skådeplatsen för världens främsta racerförare. 
Och den är ”still going strong”! 2021 kom 140 000 besökare och många var klädda i 
tidstypiska kläder!  Det är inte bara bilar, även om parkeringsplatsen utanför är rena festen 
för veteranbilsälskare. Du kan besöka depåerna och komma nära formel racers från förr. 
Flygplan från tiden står uppställda för beskådande. Bonhams brukar ha en samlarbilsauktion 
med riktiga rariteter. Här finns något för hela familjen och besökarna kommer i alla åldrar! 

På måndagen följer vi övriga sällskapet till en Engelsk vingård för studiebesök och 
vinprovning på vägen till Heathrow.

Vi har bokat rum på Hotel Juris Inn Southampton **** i centrum med affärer, restauranger 
och mysiga pubar inom bekvämt gångavstånd. 

 Först till kvarn !  Vi har reserverat 20 platser till medlemmar i RREC!

Program

15/
9

Avresa från  Köpenhamn/Kastrup 07.45-08.50 Heathrow  med SAS SK501
Avresa från Stockholm/Arlanda 07.35-0920 Heathrow med BA771 
Avresa från Göteborg/Landvetter 08.15-09.30  Heathrow med BA803 
Liten buss tar oss till ”The Hunt House”. Transfer till Southampton för 4 nätter på Hotel Juris Inn 
Southampton.  

16/
9 Frukost. Avresa kl 07.45   Besök på Goodwood Revival. Buss åter till hotellet, avgår kl 18.00.

17/
9 Frukost. Avresa kl 08. 00  Besök på Goodwood Revival. Buss åter till hotellet, avgår kl 18.00.

18/
9 Frukost. Avresa kl 08.00   Besök på Goodwood Revival. Buss åter till hotellet, avgår kl 1800.

19/
9

Frukost, därefter utcheckning från hotellet och avresa till en Engelsk Vingård innan vi åker till Heathrow.
Avgångar till: Kastrup 20.30-23.30,  Arlanda 19.05-22.35 och  Landvetter 15.35 – 18.35

15/9 – 19/9 2022
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I resans pris ingår:

! Flyg T & R Arlanda/Landvetter/Kastrup
! Busstransfer enligt program
! 4 övernattningar på ”Hotel Juris Inn Southampton”**** incl. frukost
! Lunch på The Hunt House
! Studiebesök på The Hunt House (RREC´s högkvarter)
! 3 dagars inträdesbiljetter till tävlingarna 
! Vingårdsbesök
! Reseledare

                                 O.B.S. Endast för medlemmar 
i Rolls Royce  Entusiasts`Club inkl. ev. rumskamrat.     

Pris:15.800:-   
 från Köpenhamn, Landvetter och Arlanda
Reservation: Minst 15 deltagare  

         Enkelrumstillägg: 3.500:-  kr.  Avbeställningsskydd: 1.000:- pp  kr.

  Valuta och flygskatter per den 
 (Kommer att ändras vid en förbättrad svensk krona.) 

OBS! SISTA BOKNINGSDAG OM PLATSER FINNS KVAR ÄR DEN 1/3 2022.
Anmälan är bindande. Anmälningsavgift på 3000 kr samt eventuellt avbeställningsskydd (1000 kr)
 erläggs 7 dagar efter erhållen faktura. Slutlikvid ska vara oss tillhanda senast 5 veckor före

avresa. 

Bankgiro 528-9715 CAB-Resor. Bank: Handelsbanken, Båstad.

Välkommen med din bokning!

CAB-Resor • Bivägen 10 A • SE-269 31 Båstad • Sweden
Tel: +46 (0)431-36 96 55 • Mobil: +46 (0)70-591 31 61 • E-post: info@discovereurope.se 

• Web: www.cab-resor.se
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