
 

 
 

Resa till Classic Motorcycle Show i Stafford 

20 – 25 april 2023 – preliminärt program 

 
Vår marknadsresa till Stafford i England innehåller 2 dagars besök på MC-mässan 

Classic Motorcycle Show, enligt vår bedömning Englands bästa veteranmc-marknad. Den har 

ett brett program som endast handlar om motorcyklar, alltså inte bilar. Där finns 

veteranmarknad, utställning av mc-fabrikat från hela världen, engelska motorklubbar, 

försäljning av nya delar och medverkan av gamla mc-profiler/världsmästare.  

Se www.staffordclassicbikeshows.com och Kershaw on Classics på Youtube. 

 

Fredag 21 april besöker vi ett eller flera av följande ställen (beroende på tidsåtgång): 

 -Hitchcock Motorcycles. Firman har nyligen fått hem ett stort lager motorcyklar och delar 

från USA, men det är oklart om det är så pass sorterat att vi får se det.  

-National Motorcycle Museum i Birmingham. 

-Coventry Transport Museum. 

-Nya Nortonfabriken. 

 

Lördag 22 och söndag 23 april ägnar vi helt åt marknaden i Stafford.  

 

Vi åker på natten mot torsdag 20 april 2023 från Örebro via Göteborg - Helsingborg – 

Helsingör – Rödby-Puttgarden, och natten mot fredag med färja från Rotterdam i Holland 

över kanalen till Hull i England. Vi stiger iland fredag morgon. Efter dagens program åker vi 

till hotellet där vi ska bo 2 nätter, för incheckning och middag.  

Vi ska bo på Premier Inn Stoke-on-Trent (Hanley), Etruria Road Hanley,  

Stoke-on-Trent ST1 5NH, Great Britain. 

 

Söndag kväll avresa från Hull till Rotterdam och därefter åter samma väg hem, men med en 

övernattning på Good Morning Hotel i Bad Oldesloe (utanför Lübeck). 

Vi beräknas vara i Helsingborg tisdag eftermiddag och i Örebro tisdag kväll. 

 

Pris 9995 SEK, enkelrumstillägg 2000 SEK. Följande ingår: Bussresa, 3 hotellnätter, färja 

med 2-bäddshytt, halvpension fr.o.m. torsdag kväll t.o.m. tisdag morgon.  

Entrébiljetter tillkommer. 

Sista anmälningsdag 1 april 2023. 

Researrangör är Sjömans Buss, Örebro. 

För info och anmälningar v.v. ring Kennet Nilsson, tel. 070-571 29 46 eller maila 

kennet@bknilsson.se  

 

Kennet Nilsson Staffan Sjöman, Sjömans Buss 

 

P.S. Vi åker även till Mannheim till hösten! 

http://www.staffordclassicbikeshows.com/
mailto:kennet@bknilsson.se

