
Bergamo Historic Grand Prix i 2019 
 

Vi gentager succesen og tager til Bergamo Historic Grand Prix i Bergamo 

fra den 30. maj til 4. juni 2019 
 
Er du til biler, kultur, mad og vin, så er turen til Bergamo Historic Grand Prix 2019 lige noget for 
dig. 
 
Dejlig vin og mad, godt selskab og en fantastisk historisk by danner rammerne for årets motor 
event i Bergamo. 
 
6 dage på et centralt beliggende 4 stjernet hotel, flere udflugter og restaurantbesøg hver dag med 
mad og vin inkluderet. Vinsmagning og spændende bilmuseer står også på menuen. 
 
I 2018 var vi 30 deltagere. 
 
 
Turen til Bergamo Historic Grand Prix 2019 indeholder: 

 Fly t/r Billund eller København 
5 overnatninger 4 stjernet Hotel San Marco dobbeltværelse - enkeltværelse mod tillæg 
5x Morgenbuffet 
5x Frokost med vand og vin 
5x Middag med vand og vin 
Vinsmagning og frokost med lokale specialiteter i Ristorante il Pianone 
Rundvisning i Bergamo Alta (gamle bydel) 
Bus til events og til/fra lufthavn 
Billetter til kabelbanen 
Dagstur til lokal bilsamler og Mille Miglia-museet i Brecia   
Fotobog fra turen 
Bergamo Historic Grand Prix 2019 

 
Bergamo Historic Gran Prix 2019 
Bergamo Historic Gran Prix blev første gang kørt den 19. maj 1935, og den cirka fem kilometer 
lange bane omfattede blandt andet, dengang som nu,  den gamle bymur, der omkranser den øvre 
by i Bergamo. 
Løbet blev vundet af ingen ringere end Tazio Nuvolari i en Alfa Romeo P3, og han definerede 
efterfølgende banen som "sublim". 
Og banen adskiller sig fra mange andre motorsportbaner. Uanset hvor man befinder sig, om det er 
på torvet, i pitområdet eller langs banen, så er atmosfæren tyk af hvinende dæk, krasse gearskift 
og brølende motorer, der runger mod de gamle fæstningsvægge. Så publikum er ikke henvist til 
opstillede tribuer og afspærrede områder, her kan man følge løbet hele banen rundt, hvilket gør 
det til en hel unik oplevelse. 
  
Efter 1935 var der stille i byens gader i 69 år, men i 2004 genoptog man løbet, og med undtagelse 
af 2006 og 2007, har der været kørt Bergamo Historic Gran Prix lige siden. I 2018 lavede Bergamo 
på dansk en tur for 30 bilinteresserede til Bergamo, turen var en kæmpe succes og derfor laver vi 
den igen i 2019. 

 


