
Bussresa till Nitrolympx 2016 Hockenheim 19-22 augusti 

 
 

Ta chansen och följ med på en bussresa till Hockenheim. och supporta våra svenska 

dragracers. 

Dag 1 Fredag. Tidig avfärd från Norrköping ca 02.00. Resa med stopp för att ta upp 

resenärer utmed E4 söderut. Vi stannar och tar lämpliga raster, för att framåt kvällen ca 22.00 nå 

vårat trevliga hotell Achat i Heidelberg. Kvällen är fri för egna aktiviteter. 

Dag 2 Lördag. Efter en god frukost beger vi oss till banan. Vi kommer att vara där i god 

tid innan körningarna börjar. Det blir kvälls race,div shower och hög stämning. Hemfärd till hotellet 

är beroende av program och önskemål inför söndagen. 

Dag 3 Söndag. Avfärd till banan är beroende på tid för hemresa på lördagen 

(arbetstider). Vi hinner nästan se alla finaler innan vi kliver på bussen. Vi åker upp till Kassel där bor vi 

centralt. Middag på någon trevlig restaurang. 

Dag 4 Måndag. Efter frukost och effektiv avfärd åker vi till ett bra inköpsställe för ädla 

drycker. Nära färjan och gränsen. Med lämpliga raster beräknar vi att vara tillbaka i Norrköping ca 

23.00 

Resans pris endast 3995: - del i dubbelrum (enkelrum tillägg 700: -) 

Påstigning kan ske utmed E4 söderut 

Det som ingår: resa i helturistbuss 

Färjor och vägskatt 

3st övernattningar på bra hotell ink frukost 

Shopping calles eller fleegard 

Tillkommer inträde till Hockenheim. Detta är inte klart i skivande stund. Vi försöker 

fixa grupprabatt och då kan det bli fråga om förskottsbetalning. 

Anmälan och anmälningsavgift (995: -) görs till Info@ shra-mantorp.se och pg 926256-

9 senast 1/6 och slutbetalning senast 30/6. 

Glöm inte att ange namn och kontaktuppgifter märk inbet. Hockenheim2016 

Frågor kontakta Leffe Bagarn 0705-199393 racetime@bredband.net 

Teknisk arrangör CG-buss 

Resan följer de allmänna resevilkoren som är överenskomna mellan 
researrangörsföreningen i Sverige och konsumentverket sept. 2014 

Begränsat antal platser så vänta inte för länge med bokningar 

Tänk på Giltigt Pass, Din reseförsäkring 

 Länkar: http://www.achat-hotels.com  3stjärningt bara någon mil från banan 

http://www.h-hotels.com/ramada-hotel-kassel 4 stjärnigt mitt i centrum 
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