
VIVE LA
Dersom det er interesse, vil det 
bli planlagt en ny medlemstur. 
Denne gangen til Frankrike i 
februar. 
Tanken er avreise fra Bergen til Mulhouse på 
onsdag, den 6. februar, med retur fra Paris på 
mandag, den 11. februar.


Underveis vil det bli lagt opp besøk på museer og 
severdigheter. Programmet er ikke fastsatt, verken 
endelig dato eller rute, men følgende steder står 
høyt på listen;


• Cité de l’Automobile. Museet som er bygget 
rundt Schlumpf samlingen som består av mer 
enn 400 kjøretøy, hvorav122 Bugatti biler.


• Cité du train. Dette er et av verdens største 
jernbanemuseer, som dokumenterer Frankrikes 
jernbanehistorie.


• Musée de l’Aventure Peugeot. Foruten å vise 
Peugeots historie og utvikling, selges det også 
deler til eldre modeller. Besøket kan utvides til 
omvisning ved fabrikken.


• Musée Automobile Reims-Champagne. Dette 
museet huser mer enn 200 kjøretøy fra 1908 og 
fram til vår tid.


• Retromobile 2019. 72000 kvm, mer enn 600 
utstilte kjøretøy, nærmere 700 selgere, 100 klubber 
og 100.000 publikummere er noe av det man 
møter når denne messen arrangeres i Paris for 44. 
gang. Dette er et av verdens mest anerkjente 
arrangement for historiske kjøretøy. To dager 
settes av til dette besøket.


Det mangler ikke på severdigheter hvor vi skal 
ferdes, så de tre dagene på vei til hovedstaden fylles 
enkelt. 


Vi ferdes i regionene Bourgogne og Grande Est  
(Champagne), og nærkontakt med fransk kultur, mat 
og drikke blir uunngåelig.


I utgangspunktet er det plass til syv personer pluss 
undertegnede - som på Tysklandsturen tidligere i år. 
Blir det stor interesse, kan vi evt. kjøre to 8-seters 
minibusser.


Foreløpig pris for flybilletter, hotell med frokost og 
leiebil er 8500 kroner per person i delt rom.


Som alltid er forslag til steder å besøke velkommen.


Kontakt Carl Harbitz-Rasmussen på 
pilotcarl@gmail.com eller 91385830 dersom du er 
interessert.
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