
Följ med på en annorlunda specialresa! Goodwood Revival, Southampton 
där du får världens mest berömda racingupplevelse förenat med romantik 

och glamour. Här klär man upp sig i allt från 1920- till 1960-tal, dansar, 
skålar i champagne, ser racing, flyguppvisningar och shoppar allt från bilar 

till märkeskläder. 



Resans program:  
 
Dag 1 Fredag- Avresa till London. Besök Brooklands Museum  
 
Vi avreser från Arlanda på morgonen och efter ankomst till London 
Heathrow tar vi oss till Brooklands Museum där vi får en guidad tur i 
museet. Här finns bl.a. Englands första racerbana. Strax intill museet 
finns Mercedes Benz World som är gratis för oss som besöker museet.  
 
Efter besöket på Brooklands museum far vi vidare till Novotel i 
Southampton där vi checkar in i bekväma dubbelrum.  
 
Dag 2 och 3. Lördag och söndag- dagar med fart och flärd 
 
Tidig morgon tar vår privata buss oss till Goodwood Revival där 
racingen börjar redan 08.45. Bilar som Formel-1, Lotus, Jaguar, 
Trabant, SAAB-93 (och många fler)  och motorcyklar från olika  
tidsepoker tävlar hela dagen i spännande heat. Här ser vi  forna 
racerförare visa sig på styva linan. Under dagen kan man besöka 
utställningar, depåer, shoppingområden eller lyssna  på musik  allt från 
jazz till 50-60-tals rock.  Större delen av publiken klär upp sig i 
fantastiska kreationer så det finns chans till att vädra farmors 
klänningar eller morfars flygoverall.  
 
Dag 4. Måndag- hemresa 
Efter en god frukost och utcheckning åker vi mot London Heathrow där 
vi lyfter mot Arlanda 13.50. 
 

Vårt hotell:  
 
Novotel Southhampton****  
Populärt och fräscht hotell i Southamptons centrum, ca 10 minuters 
promenad från stadskärnan. Det ligger nära hamnen och vid West 
Quay Shopping Centre. Dubbelrum av bra standard och storlek (alla 
rum har en grandlitsäng och bäddbar soffa). Internet: Wifi på hela 
hotellet, restaurang och bar, rumservice, relaxavdelning med bastu, 
simbassäng och gym.  
 

Pris: 10 875:- 
 
I resans pris ingår: Färdledare från Norrtelje Resebyrå, Flyg Arlanda-
London t/r, privat buss flygplats-hotell t/r, del i dubbelrum tre nätter 
inkl. frukost, transfer hotell-Goodwood t/r, inträde till Brooklands, 
entré Goodwood Revival två dagar, samtliga idag kända skatter och 
avgifter. 
 
 

Tillkommer:  
Dubbelrum för eget bruk: 2.795:- 
Avbeställningsskydd: 6% av resans pris 
Grand Stand biljetter 
Kontakta oss för mer information samt bokning! 
 


