
  AMCAR & CCN´S CORVETTE TOUR                                               26. JUNI - 7. JULI 2013

1

Feiringen av Corvette 60 år
Den 30. juni 1953 rullet de første Corvettene 

ut fra samlebåndet i Flint, Michigan, like nord for 
Detroit. I dag produseres Corvetten i Bowling 
Green, Kentucky. Der ligger også Corvettemuseet, 
og her skal jubileumstreffet gå av stabelen den 
27. og 28. juni 2013. Corvette-entusiaster fra 
hele USA er ventet, og også en gruppe fra Norge 
reiser over. I løpet av treffhelgen jobber vi med å 
få til en omvisning på fabrikken, som egentlig er 
stengt for publikum frem til høsten. Vi får i 
tillegg med oss den offisielle “groundbreaking” av 
det som skal bli National Corvette Museum’s 
Motorsports Park, en race-track inspirert av de 
mest kjente race-anleggene i verden. 

Corvette 60th Anniversary Tour 

Bli med AMCAR og Corvette Club Norway å feire Corvettens 60-årsjubileum
Bli med til USA på Corvette-tur 2013 som 

arrangeres av AMCAR i samarbeid med Corvette 
Club Norway. Turen tar oss til Bowling Green, 
Kentucky, hvor vi skal være med på 60-års 
jubileumstreffet for Corvette. Vi besøker 
musikkbyen Nashville, Tennessee, og spennende 
steder i Indiana og Ohio, før turen avsluttes på 
Goodguys-treff i Des Moines.  

Turen koster kr 17.490,- og inkluderer 
flybilletter, leiebil med fri kilometer og all 
bilforsikring, samt alle hotellnetter under hele 
oppholdet. Mat og bensin, samt inngangspenger til 
utvalgte attraksjoner dekkes underveis av den 
enkelte. Standard leiebil er full size firedørs sedan, 
men oppgradering til convertible, SUV eller en mer 
sportslig bil er mulig. Prisen baserer seg på at to 
og to deler bil og hotellrom. 
Påmeldingsinformasjon på siste side.

CORVETTE JUBILEUMSTREFF - INDIANAPOLIS MOTOR SPEEDWAY - GOODGUYS TREFF 

Turen er lagt opp slik at vi 
tilbringer flere netter på samme 
hotell de fleste steder vi besøker. 
Det er mange spennende 
bilrelaterte attraksjoner 
underveis, bl.a. noen av USAs 
beste bilmuseer, pluss 
Goodguys- og Corvettetreff. Vi 

besøker også steder der vi kan 
slappe av og nyte restauranter 
og hotellfasiliteter, inkludert 
basseng, samt gjøre sightseeing 
og shoppe. Vi besøker byer og 
steder med rik og spennende 
historie, som for eksempel 
Louisville, Kentucky. 
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Klar for USA! 
USA er utrolig mangfoldig. Du vil kunne oppleve 
alt fra hektisk byliv, hvor tempoet er høyt, til øde 
landevei og søvnige småbyer, hvor tiden nesten 
står stille.  

Det å kjøre bil i USA er gøy, befriende og enkelt.  
God skilting og gode kart eller GPS gjør det lett å 
finne frem.  Folk er også meget hjelpsomme 
dersom du spør om assistanse.

Innreise til USA
Norske statsborgere 
trenger generelt 
ikke visum for å 
reise til USA. 
Senest tre dager før 
avreise må alle 
deltakerne huske å 
fylle ut ESTA-
skjemaet på nettet. 
Logg deg inn på 
www.usa.no og følg 
instruksjonene. Du 
må også registrere 

deg dersom du har visum. Sjekk at flybilletten 
har navnet riktig stavet og at reisedatoene og 
avreiseflyplass stemmer. 

Innreise til USA, toll og 
immigrasjon
Husk følgende;
• Pass
• Kreditkort (gjerne 2 stk.)
• Utskrift av billett
• Norsk førerkort
• Reiseforsikring
Ved ankomst i USA skal alle gjennom 
immigrasjonskontrollen. Her kan du bli spurt 
om hva du skal gjøre i USA og hvor du skal bo, 
osv. Si hva som er formålet med turen, for 
eksempel: “I am here for the Corvette 

Anniversary in Bowling 
Green”. Normalt går 
én og én gjennom 
immigration, men de 
tillater også to og to. 
Ingen bruk av 
mobiltelefon er tillatt 
i immigration. Se 
heftet “Generelt om 
AMCAR Bad Boys 
Tours 2013” for flere 
råd og tips. 

Reiseleder vil møte deltakerne på 
flyplassen ved ankomst og vil være 
med hele veien. Leiebilpapirene 
utdeles, og vi sjekker ut leiebilene. 

Leiebil 
Standard leiebil, som er inkludert i 
pakken, er det som kalles full size sedan. 
Dette kan typisk være en Chevrolet Impala 
eller lignende. Noen av deltakerne velger å 
oppgradere til f.eks. SUV, convertible eller 
en mer sportslig bil. I utgangspunktet 
deler to og to bil og hotellrom. Er man 
flere enn to som ønsker å kjøre sammen, 
går det fint. Er man f.eks. fire, kan vi slå 
sammen verdien av to full sizere til en 
større bil, f.eks. SUV eller minivan. 
Selv om det kan være varmt midt på 
dagen, så gjør air condition det behagelig 
likevel. 

http://www.usa.no
http://www.usa.no
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Programmet dag for dag...
Onsdag 26. juni

Deltakerne ankommer Nashville, Tennessee. Her henter vi ut 
leiebilene og kjører til hotellet, som ligger i Bowling Green, 
ca én time nord for flyplassen. 

Kl 20:00  De som ønsker å bli med ut og spise middag 
sammen, møter i resepsjonen.
 

Torsdag 27. juni

Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Samling på hotellet for gjennomgang av 
programmet og praktisk informasjon. 

Kl 10:00 Avgang til treffområdet ca 10 minutter 
unna. Treffområdet ligger ved Corvette-museet.  Dagen 
tilbringes på treffet, hvor ulike aktiviteter vil foregå. Vi 
jobber bl.a. med å få til en egen omvisning på 
Corvettefabrikken, som ligger på samme område som 
treffet og Corvettemuseet. 

Kl 20:00 Samling utenfor hotellet før avgang til 
felles middag. 

Fredag 28. juni

Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Reiseleder vil være tilstede i 
resepsjonsområdet for å svare på spørsmål og gi råd og 
tips om forskjellige attraksjoner i området. 

  Dagen tilbringes på treffområdet. I løpet av 
treffet skal grunnsteinen legges ned, eller groundbreakingen 
gjøres, som det heter, for det nye baneanlegget, National 
Corvette Museum’s Motorsports Park. Dette er en stor 
begivenhet, som markerer starten på byggeperioden. 
Anlegget forventes å stå ferdig neste høst. 

  Etter at treffet er over, kjører vi ned til 
Nashville, hvor vi sjekker inn på hotell. Det er ca en times 
kjøring. Kvelden til egen disposisjon. 

Corvettemuseet i Bowling Green
Corvettemuseet i Bowling Green ligger 
langs Interstate 65, godt synlig fra veien. 
Inne på samme område ligger også 
Corvettefabrikken, og her skal også 
National Corvette Museum’s Motorsports 
Park bygges. Selve byggingen av anlegget 
starter senere på sommeren. Museet 
selger medlemskap til Corvetteentusiaster 
fra hele verden, og mange av bilene som 
er utstilt på museet, tilhører medlemmer 
og samlere. Byen Bowling Green er en 
småby mellom Nashville og Louisville. 
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Lørdag 29. juni

Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Samling i resepsjonsområdet for 
informasjon om attraksjoner i Nashville. Her vil det bli 
mulighet for å besøke kjente steder som Grand Ole Opry, 
Country Music Hall of Fame, Ryman Auditorium, Music Row 
og selvsagt alle musikkbarene langs Broadway. Dagen er 
generelt en fridag, hvor man kan rusle i sentrum, spise lunsj 
på en av de mange restaurantene og bare slappe av.

Det blir også mulighet for shopping.

Kl 20:00 Samling i resepsjonen før avgang til felles 
middag.

Søndag 30. juni

Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Reiseleder vil være tilstede i 
resepsjonsområdet for en gjennomgang av dagens program. 

Kl 10:00 Utsjekk og avreise til Louisville, Kentucky. 
Kjøreturen tar ca 2,5 timer, men vi stanser underveis og får 
bl.a. med oss en guidet tur på et av de mange kjente 
Burbondestillerier. 

  Ved ankomst på hotellet i Louisville, sjekker 
vi inn fortløpende.

Kl 20:00 Oppmøte i resepsjonen for de som vil være 
med ut og spise middag sammen.  

Bourbon Whiskey 
På vei nordover fra Nashville kjører vi 
gjennom områdene som kalles “Bourbon 
Country”, hvor den eneste “ekte 
amerikanske spirit”, nemlig Bourbon, 
lages. Her produseres mange mange 
kjente merker, bl.a. Jim Beam, Maker´s 
Mark,  Wild Turkey, Four Roses, osv, osv. 
De som har lyst kan bli med på omvisning 
på et av destilleriene. 
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Mandag 1. juli
Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Reiseleder vil være tilstede i 
resepsjonsområdet for en gjennomgang av dagens 
program. 

Kl 9:30  Utsjekk fra hotellet og avreise. Første 
etappe går opp til Indianapolis Motor Speedway. Turen tar i 
underkant av to timer.  

Kl 12:00 Besøk på verdensberømte Indianapolis 
Motor Speedway. Her går det årlig både NASCAR-løp og 
Indycar-løp. Etter at vi har sett på fasilitetene, fortsetter vi 
nordover mot Auburn, Indiana. Turen tar i underkant av to 
timer. 
Innsjekk på hotellet ved ankomst. Kvelden til egen 
disposisjon.

Tirsdag 2. juli
Kl 08:00 Frokost inntas 
individuelt.

Kl 09:00 Reiseleder vil være 
tilstede i resepsjonsområdet for en 
gjennomgang av dagens program.

Kl 09:30 Avgang til Auburn Cord 
Duesenbergmuseet i Auburn, en knapp 
halvtime fra hotellet.

  Etter museumsbesøket 
inntas lunsj før vi kjører i retning South 
Bend. Kjøretid ca 1 time og 40 minutter. 
Innsjekk på hotellet skjer fortløpende 
ved ankomst. 

Kl 20:00 Samling i resepsjonen 
for de som ønsker å spise sammen. 

For mange gir byen Indianapolis assosiasjoner til
verdensberømte Indianapolis Motor Speedway.
Anlegget ligger 59 miles nord for Columbus, på vår
vei mot Auburn.

Vi får se baneanlegget, som er et av de største
sportsarenaer i verden. Vi besøker museet og
får en god innføring i historien rundt Indianapolis
500 og Brickyard 400. Også Formel 1 har blitt kjørt
på banen, pluss forkjellige motorsykkelløp. I år er
det for øvrig 102 år siden det første Indianapolis
500-løpet.
 	 Indianapolis Motor Speedway

 

Indianapolis Motor Speedway - Hall of Fame Museum
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Onsdag 3. juli

Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Reiseleder vil være tilstede i 
resepsjonsområdet for en gjennomgang av dagens 
program. 

Kl 09:30 Avgang til Studebakermuseet. Dette er et 
utrolig fint bilmuseum viet den unike historien om 
Studebaker, vognfabrikken som konverterte fra produksjon 
av hestevogner, via elektriske biler til Studebakers klassiske 
modeller, slik vi kjenner dem fra før og etter andre 
verdenskrig.

  Etter museumsbesøket fortsetter ferden 
vestover mot Davenport, en distanse som tar ca 4 timer.

Kl 20:00 Samling i resepsjonen for de som ønsker å 
spise sammen. 
 

Torsdag 4. juli

Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Reiseleder vil være tilstede i 
resepsjonsområdet for en gjennomgang av dagens 
program. 

  Dagen i dag er fridag, og på programmet 
står kun transportetappen til vårt siste hotell i Des Miones. 
Denne etappen tar ca 2,5 timer.

  Ved ankomst til hotellet i Des Moines 
sjekker vi inn fortløpende. Reiseleder har forslag til steder å 
besøke i Des Moines, inkludert 4. julifeiring.

Kl 20:00 Samling i resepsjonen for de som ønsker å 
spise sammen. 

Auburn Cord Duesenberg 
Automobile Museum

Museet holder til i det gamle Art Deco 
hovedkvarteret hvor over 120 biler kan 
besiktiges i de gamle utstillingslokalene. 

Studebakermuseet i South Bend
Studebakerfabrikken var en av 

hjørnesteinsbedriftene i South Bend. I dag 
ligger museet i de samme lokalene. Her 
finner du en unik samling av 
Studebakervogner og -biler. 
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Fredag 5. juli

Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Reiseleder vil være tilstede i 
resepsjonsområdet for en gjennomgang av dagens 
program.

Kl 10:00 Avreise til Iowa State Fairgrounds og 
Goodguys Heartland Nationals. Dagen tilbringes på treffet.

Kl 20:00 Samling i resepsjonen for de som ønsker å 
spise sammen.

	
Lørdag 6. juli
Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 09:00 Reiseleder vil være tilstede i 
resepsjonsområdet for en gjennomgang av dagens 
program.

Kl 10:00 Avreise til Goodguys Heartland Nationals. 
Dagen tilbringes på treffet.

Kl 20:00 Samling i resepsjonen for de som ønsker å 
spise sammen.

	
Søndag 7. juli 
Kl 08:00 Frokost inntas individuelt.

Kl 10:00 Utsjekk fra hotellet og avreise til flyplassen. 
Hjemreise til Norge. Ankomst 8. juli. 

Dag for dag... 
Hver morgen har vi frivillig oppmøte for 
gjennomgang av dagens program. 
Reiseleder kommer med råd og tips om 
attraksjoner og opplevelser som du kan få 
med deg underveis. Turen er lagt opp slik 
at du kan velge å følge oppsatt program, 
men vi anbefaler også å kjøre litt på 
egenhånd. Siden alle har leiebil, og alle har 
adresser til hoteller og attraksjoner, 
bestemmer du selv hvor lang tid du vil 
bruke på hvert sted eller om du vil hoppe 
over noen av attraksjonene i programmet. 

Reiseleder 
Reiseleder er med på hele turen fra vi 
lander på flyplassen i Nashville, til vi reiser 
tilbake til Norge. Reiseleder vil være 
tilstede i resepsjonsområde hver morgen 
kl 9:00 (om ikke annet er oppgitt i 
programmet), og reiseleder har mange tips  
og forslag til alternative attraksjoner for 
deltakerne. 
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GPS
I dag benytter de fleste GPS, et 
greit hjelpemiddel som gjør 
det lettere å finne frem, og 
som sparer deg for tid. Du kan 
ta med din egen GPS, leie fra 
Alamo når du henter ut bilen, 
eller kjøpe din egen i USA. En 
grei GPS koster ikke mer enn 
ca $100.
Når du taster inn adresser i 
GPSen, så pass på at du har 
tastet inn riktig stat, for 
eksempel Kentucky (forkortes 
KY).

Amerikanske adresser skrives 
slik:
500 South 4th Street
Louisville, KY 40202

Legg merke til at gatenummer 
(500) kommer før gatenavn 
(South 4th Street), og bynavn 
før stat og postnummer/zip 
code (40202). Med andre ord 
akkurat motsatt fra det vi har i 
Norge.

Påmelding og 
priser

Turen koster kr 17.490,-  
inkludert flybilletter. Du kan 
også bestille turen uten 
flybilletter til kr 9.490,- Det er 
lagt opp til at to og to deler 
leiebil og hotellrom. 

Hopalong Travel fakturerer 
deltakerne for turpakken som 
inkluderer flybilletter, leiebil 
med fri kilometer og all 
forsikring, samt alle 
hotellnetter under hele turen. 
Reiseleder er med hele veien.

Om du ønsker enerom og 
egen bil, kan det bestilles mot 
et tillegg i prisen. Standard 
leiebil er full size firedørs 
sedan, men oppgradering til 
convertible, SUV eller til en 
mer sportslig bil er mulig. Om 
dere er en familie eller flere 
venner som ønsker å kjøre 
sammen, f.eks. i minivan eller 
i SUV, kan dette også bookes. 
Om du ønsker å forlenge 
turen, kan det bestilles. For 
barn som deler rom og bil 
med foreldrene, beregnes kun 
kostnaden for flybilletten og 
eventuelt et tillegg som noen 
hoteller tar for tre 
eller fire personer 
på rommet. 

Mat og bensin 
underveis dekkes 
av den enkelte. 
Billetter til utvalgte 
arrangementer, 

museer og attraksjoner kjøpes 
individuelt underveis.

Informasjon: Hilberg Ove 
Johansen, hilberg@amcar.no, 
tlf 72 89 60 00 eller
Kjetil Sveistrup, 
kjetil@hopalong.no, 
tlf 001 – 904 347 6818 (husk 
6 timers tidsforskjell). 
www.hopalong.no

Før avreise vil hver deltaker få 
tilsendt et program med GPS-
adresser til hoteller og 
attraksjoner underveis. Det tas 
forbehold om endringer i 
programmet. Forbehold om 
minimum 15 påmeldte 
deltakere. Påmeldingsfrist 25. 
april 2013 eller så lenge det er 
ledige plasser.

Se også heftet med generell 
informasjon om AMCARs 
medlemsturer for 2013. 

mailto:hilberg@amcar.no
mailto:hilberg@amcar.no
mailto:kjetil@hopalong.no
mailto:kjetil@hopalong.no
http://www.hopalong.no
http://www.hopalong.no

