Bli med til
Oktober 2018

En ny BVK tur til USA er under planlegging, og er tenkt
gjennomført fra 4.-15. oktober i år. Denne gangen går
turen til først Boston eller New York City med fly. Derfra
vil vi legge ut på en kjøretur gjennom New England
statene; Massachusetts, Maine, Rhode Island,
Connecticut, Vermont og New York før vi setter kursen til

at jeg ikke driver reisebyrå og at det ikke er noen
garantier involvert. Har du først betalt reisen, er for
eksempel flybillettene ikke refunderbare i fall du skulle
ombestemme deg (ved sykdom vil en forsikring normalt
dekke dette). Det samme gjelder forhåndsbetalte
hotellrom og billetter til aktiviteter underveis.
Jeg hjelper med visum og alle praktiske detaljer. Det er
også åpning for å komme med ønsker og forslag til
reiserute og/eller steder å besøke. Som vanlig er dette det
jeg kaller en guttetur for begge kjønn, hvor vi først og
fremst legger vekt på aktiviteter knyttet til vår hobby. Jeg
liker å kalle det en teknisk kulturreise. Det blir derfor
minimalt med tid i svømmebasseng eller på
shoppingsentre… .

Hershey markedet

Til dem som ikke har vært med tidligere (noen har vært
med på alle turene), eller ikke kjenner meg, så har jeg
bodd i USA i 12-13 år og kjenner landet meget godt. Jeg
har god innsikt i miljøet rundt historiske kjøretøy der
borte og en god kontaktflate.

Pennsylvania og AACA Fall Meet i Hershey. Avslutning
og hjemreise blir fra Washington DC.
Det vil bli lagt opp til museumsbesøk, private samlinger
og annen sightseeing underveis.
Hersey markedet (10.-13. oktober), som er blitt en
tradisjon på disse turene, trenger ingen introduksjon ingen over ingen ved siden!
Det hele hviler på at undertegnede får ferie som
ønsket til høsten - noe som vil være klart senest 1.
juli.
Høst i New England

Prisen for en slik tur vil avhenge av hvor tidlig vi bestiller
billettene, men tar jeg utgangspunkt i 1200 kroner natten
(pr. person) i delt dobbeltrom med frokost, flyreise på
omlag 6000 kroner, leiebil 1500 kroner, vil et grovt anslag
ende på drøye 20.000 kroner pr. person for årets tur.
Middager, drivstoff etc. kommer i tillegg, og dette løses
normalt ved at jeg legger ut, så deler vi det på underveis.
Kontakt meg dersom dette er av interesse. Det er ønskelig
å komme igang med bestilling av flybilletter tidligst mulig
etter min ferie er bekreftet. Som vanlig vil jeg understreke

Med vennlig hilsen;
Carl A. Harbitz-Rasmussen
e-post: pilotcarl@gmail.com
mobil: 91385830

