AMCARs
Adventure
Weekend

“All Inclusive”
19.- 22. juni
21.- 24. august
4. – 7. september

AMCARs Adventure Weekend “All Inclusive”
Gentlemen – Start your engines!
AMCAR inviterer deg til å bli med på en magisk reise i et vidunderlig stykke
norsk veilandskap og i selve indrefileten av norsk natur. Vi skal se fjell, fjord og
hav fare forbi, mens vi drar inn duften av ufiltrert høyoktan, geitost og frodige
frukthager gjennom utette vinduspakninger. Vi har nøye plukket ut de mest
spektakulære veiene, de beste severdighetene, de gode matopplevelsene og
de mest utsøkte overnattingsstedene for at du skal få en langhelg du aldri vil
glemme – Rett og slett et minne for livet.

En vidunderlig reise
AMCAR Adventure Weekend er
en fullspekket opplevelseshelg
der alle måltider er inkludert
og hotellene er de beste som
er å oppdrive i området.
Arrangementet er et kjøreeventyr på veier og natur som er
spektakulære og helt enestående
i europeisk målestokk – Vi er
de eneste som kan skilte med
veier som snor seg langs fjord
og fjell. Ingen ting slår å dele
slike opplevelser med andre
bilentusiaster.
En reise med stil
Er det en biltype som fortjener en stilig sjåfør og passasjer, så er det virkelig en
hobbybil. På denne reisen er det lagt opp til at du kan kle deg tidsriktig i forhold
til bilen. Har du kjørehansker, et par klassiske solbriller, en tidsriktig dress, kjole,
skjørt eller en vintage racing-jakke så er det helt supert, men ikke noe krav.
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Program dag for dag
FREDAG
Oppmøte: AMCAR-senteret kl. 09:00 – Ladies & Gentlemen – Start your engines
Rute: Trondheim – Kristiansund – Atlanterhavsveien – Bud – Molde
Lunsj ved nøye utvalgt spisested
Overnatting: Hotell Seilet, Molde
Middag med reserverte bord kl. 20:00
LØRDAG
Stor og rikholdig frokostbuffet
Ladies & Gentlemen – Start your engines kl. 09.30
Rute: Molde - Åfarnes – Trollveggen – Trollstigen – Ørnevegen – Geiranger
Lunsj ved nøye utvalgt spisested
Overnatting: Hotell Union Geiranger med reservert parkering
Omvisning i hotellets egen veteranbilgarasje kl. 19:00
Middag med reserverte bord i spisesalen kl. 20:00
SØNDAG
Stor og rikholdig frokost.
Ladies & Gentlemen start your engines kl. 09:30
Rute: Geiranger – Flydalsjuvet – Dalsnibba – Strynefejell – Loen
Lunsj ved nøye utvalgt spisested
Overnatting: Hotell Alexandra, Loen.
Middag med reserverte bord i hotellets spisesal kl. 20:00
MANDAG
Stor og rikholdig frokost før vi tar farvel med hverandre og starter på hjemreisen.

AMCARs Adventure Weekend “All Inclusive”

Veiene
Atlanterhavsveien
Atlanterhavsvegen med sine sju broer er
kjent som “vegen i havet”, der den bukter
seg som en sjøorm fra Kårvåg på Averøya til
Vevang på fastlandet.
Det er vel ingenting som er så mektig som
havet. Og det er få steder som bringer deg
så nær havet og lar deg være en del av det
på samme måte som Atlanterhavsvegen.
En reise langs denne nasjonale turistvegen
er en stor visuell opplevelse, der natur og
moderne ingeniørkunst møtes og skaper en
helt spesiell kjøreopplevelse.
Verdens kanskje vakreste bilreise tar oss
med over sju bruer, mellom blankslipte holmer og øyformasjoner, mellom frodig
kystkulturlandskap og lynghei, der vi knapt kan komme tettere på natur, vind og
vær enn nettopp her.
Trollveggen og Trollstigen
Den majestetiske Trollveggen ligger nederst i den naturskjønne Romsdalen
og danner starten på den spektakulære turen over til jordbærbygda Valldal.
Trollstigen er et verdenskjent veistykke og består av 11 sylskarpe hårnålssvinger,
bratte steinurer og magiske fossefall før du når Trollstigplatået. Platået består
av prisbelønnet futuristisk betongarkitektur
som former hovedbygning og utsiktspunkt
på en måte som gjør at det nærmest
smelter i ett med naturen. Å høre ekkoet av
eksosen fra de bratte fjellsidene er magisk
når en lang rekke entusiastbiler kjører opp
denne vidunderlige veien. Vi tar oss tid til
å utforske utsiktspunktene og de andre
fasilitetene.
Ørnevegen og Ørnesvingen
Ørnevegen er navnet på den bratte veien
som bukter seg gjennom 11 hårnålssvinger
fra det høyeste punktet, Korsmyra på 620
m.o.h, og ned til en av verdens vakreste perler,
Geiranger. Øverst av de 11 hårnålssvingene
ligger Ørnesvingen. Her er det tilrettelagt slik at
vi virkelig kan nyte den storslagne utsikten mot
Geiranger. Et gigantisk betong-platå stikker ut
over fjorden og derfra har du panoramautsikt til
Geirangerfjorden, og de fantastiske fossene som
renner ned fra de stupbratte fjellsidene. Ned ørneveien gjelder det å kjøre i lavt
gir for å spare bremsene for overoppheting.
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Geiranger – Djupvasshytta Rv63
Kanskje den aller mest spektakulære veistrekningen på hele reisen er Riksvei
63 fra Geiranger til Djupvasshytta. Veien består av hele 17 hårnålssvinger som
snor seg gjennom det storslåtte og bratte naturlandskapet. 4 kilometer opp
fra Geiranger ligger det imponerende utsiktspunktet Flydalsjuvet som består
av to platå med en fortryllende utsikt over Geiranger og Geirangerfjorden.
Det er ingen overraskelse at dette stedet er det mest brukte fotomotiv i norsk
reislivsreklame.
Gamle Strynefjellsvegen
Den gamle veien fra Vestlandet til Østlandet er både målbindende vakker og
fredet. Veien i seg selv er en attraksjon og vitnemål om et mesterstykke innen
ingeniørkunst fra en svunnen tid. Det er et historisk sus over veien som ble bygd
med håndmakt på slutten av 1800-tallet. Deler av veien kjører vi på gammel
grusvei som gir en følelse av å reise tilbake i tid. Den gamle veien byr på store
landskapskontraster - i øst er det runde former preget av istiden, mens det i
vest er stupbratte fjellsider. Det er ikke uten grunn at den gamle turistveien har
imponert reisende i over 100 år.
Mens vi farer forbi irrgrønne små sjøer, er det også fare for å treffe på villrein, så
vær ekstra oppmerksom – dette er ikke en fartsetappe. Den som ikke ønsker å
kjøre deler med grusvei kan selvsagt velge hovedfartsåra som går gjennom flere
tunneler i fjellet.

Severdigheter
Dalsnibba – Geiranger Skywalk
Tenk deg at du står så høyt du kan komme med bil i Nord-Europa og trekker inn
frisk fjelluft og nyter utsikten over snødekte fjell og utsikt over Geirangerfjorden.
I august 2016 ble det nye platået på Dalsnibba offisielt åpnet under navnet
Geiranger Skywalk. Underlaget på selve Skywalken består av stålrister og
rekkverket er i glass. Dermed kan du se rett ned til Geirangerfjorden og
Blåbreen. Med
et fritt fall på om
lag 500 meter
får du en følelse
av å sveve – selv
om du naturligvis
står helt trygt. Den
smale Nibbeveien
som er bomvei,
er nå asfaltert og
fører oss opp til
toppen, der det
finnes en stor
parkeringsplass
på platået.
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Loen Skylift
Taubanen Loen Skylift er en av de bratteste i
verden, og løfter oss fra fjorden til fjellet Hoven
på 1011 m.o.h på under 5 minutter. På toppen
ligger Hoven Restaurant med en formidabel 210
graders panoramautsikt over Skåla og Lovatnet i
øst, Jostedalsbreen nasjonalpark og Olden i sør, og
ut Nordfjorden som bukter seg videre mot Stryn i
Vest. Vi pirrer ganen med en velsmakende lunsj på
restauranten, før vi returnerer til Hotel Alexandra.

Hotellene
Hotell Seilet
Hotell seilet ligger idyllisk til ved sjøkanten i
Molde. Storslagen arkitektur illustrerer et seil fra
tradisjonsrik norsk båtbyggerkunst. Hotellet har en
fantastisk utsikt over fjorden og Romsdalsalpene.
Prisbelønnet for sin deilige og rikholdige frokost.
Behagelig atmosfære med kort distanse til
sentrum gjør hotellet til det mest attraktive
overnattingsstedet i Molde.
Hotell Union Geiranger
Innerst i Geirangerfjorden ligger det fornemme Hotel Union. Et ærverdig
familiehotell gjennom fire generasjoner. Opprinnelig bygd i 1891 i dragestil.
Julie og Karl Mjelva kjøpte Hotel Union i 1899. Den driftige familien startet også
bilfabrikk, kraftverk og komfyrfabrikk på
stedet. Hotellet er ombygd og utvidet flere
ganger og framstår i dag som et svært
moderne og fasjonabelt etablissement. Vi
besøker hotellets egen veteranbilgarasje
for å se på den flotte samlingen og høre
Mjelva selv fortelle den spennende historien
om bilens betydning for turistnæringen i
den lille bygda. For den badeglade finnes
det en egen SPA-avdeling med tempererte
basseng både inne og ute. Badekåpe og
tøfler er tilgjengelig på rommet.
Den sterke Union-atmosfæren, med kvalitet
og service gjennom generasjoner, er ført videre med fjerde generasjon av
Familien Mjelva.
Her har vi egen reservert parkering og du vil bli møtt av hotellets personale som
serverer boblende forfriskninger etter dagens etappe.
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Hotel Alexandra
Mellom høye fjell, under de blågrønne isbreene og langs den rolige fjorden
ligger det ærverdige og familiedrevne Hotel Alexandra. Hotellet er kjent for sin
flotte beliggenhet og sin særegne og personlige atmosfære. Hotellet har en
egen botanisk hage der du kan nyte en dobbel espresso eller velge blant gode
småretter fra det velsmakende kjøkkenet. Alexandra har en egen SPA-avdeling
med tempererte bad både ute og inne. Bådekåpe og tøfler er tilgjengelig på
rommet. Rommene er ny-restaurerte og det er en drøm for enhver bilentusiast
å parkere bilen ved hotellets fornemme inngangsparti. Om været er godt får
vi servert boblende forfriskninger av hotellpersonalet i den ovale sirkelen ved
inngangspartiet. Vi har reservert parkering for natten i hotellets egen garasje.
Pris og påmelding
Adventure Weekend koster kr. 7.290,- pr. person*
Det er lagt opp til at to og to deler hotellrom. Enerom eller oppgradering av rom
kan bestilles mot et tillegg i pris.
Hør bare hva som er inkludert:
Overnatting på tre av Norges mest eksklusive hotell i 3 dager.
Frokost, middag og lunsj av høy kvalitet i 3 dager
Fri inngang til innendørs og utendørs svømmebasseng på Hotell Union og Hotell
Alexandra*
Velkomstdrikk ved ankomst til hotellene
Omvisning i Hotell Unions veteranbilgarasje
Overraskelser underveis
AMCAR er med hele veien og stiller naturligvis i tidsriktig bekledning i forhold til
kjøretøy.
Påmelding sendes til carclub@amcar.no
Spørsmål om turen rettes til bjarne@amcar.no eller telefon 473 84 980
Påmeldingsfrist 22.05.2020
*Forbehold om pris og programendringer
*Koronasituasjonen kan gi endringer i:
Bespisning (usikkerhet i forhold til buffeter)
Utendørs og innendørs basseng (Usikkerhet om åpning)

