
Amerika 2022 - en kul-tur

Som vanlig får ikke reiselederen utlagt sin høs6erie før 1. juli, slik at ingen;ng er 100% før det, men sjansene er gode for at 
turen blir realitet - dersom nok medlemmer vil være med - eAer de har lest neste avsniA. 

Tanken er avreise fra Bergen ca. 25. september, med retur ;l Bergen ca. 12. oktober. Det blir en kostbar tur. Foruten høy 
dollarkurs, så har jo en del priser endret seg med verdensbildet, slik at det må påregnes en totalkostnad nærmere kr. 50.000 
pr. person. Av deAe utgjør minst 30.000 hotell, leiebil og flybilleAer. 

DeAe er forutsaA at man følger samme oppskriN som på ;dligere reiser - to på hvert rom, vi spleiser på drivstoff, bompenger 
og andre felleskostnader underveis. Ønsker man eget rom, vil deAe selvsagt bety der;l økte kostnader.  

Spesielt for dere som ikke ;dligere har vært med på disse turene, så blir det benyAet to 12 seters minibusser. Det kan bli 
noen lengre etapper på 6-7 ;mer. I ;llegg må det påregnes mye gåing - ikke minst de siste dagene i New York. Vi bor gjerne 
kun én naA pr. sted, og da må man følge gruppen. På de stedene vi bor flere dager på samme hotell, - Hershey og New York - 
er det selvsagt mulig å finne på eget program.  Det er som jeg ;dligere har sagt, en «guAetur» for begge kjønn, med få innslag 
av svømmebasseng of shopping sentre……. 

Ønsker du/dere å være med, ber jeg om at første mann 8l møllen gjelder fra 20. juni.  
Send mail 8l pilotcarl@gmail.com eller melding 8l 91385830 om du/dere ønsker å være med. 

EAer snart to år med restriksjoner er vi ;lbake ;l normale ;lstander og det byr på nye muligheter. En av disse er 
muligheten ;l å reise. Derfor planlegges det igjen ny tur ;l USA for medlemmer av Bergen Veteranvogn Klubb. 

I år står det sørlige USA i fokus. Turen går ;l New Orleans, Louisiana, og derfra er meningen å reise gjennom Mississippi og 
Alabama ;l Memphis og Nashville, Tennessee. Videre blir det en tur innom Atlanta, Georgia, før kursen seAes nordover 
gjennom North Carolina, Virginia, West Virginia ;l Pennsylvania og Hershey markedet. Turen avsluAes i med noen dager i 
og rundt verdensmetropolen New York City. 

For de musikkinteresserte, så dras det nok kjensel på noen stedsnavn underveis. DeAe er ikke ;lfeldig, eAersom noen har 
ønsket å besøke legendariske plasser knyAet ;l amerikansk musikk.  
Turen vil uanseA foregå eAer samme oppskriN som de fem foregående reisene - der tekniske kulturminner og kjøretøy står 
sterkt. Et annet ønske er å besøke markedet på Hershey igjen, noe vi gjentar fra 5.-7. oktober. 
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