
NPOC Packardmøte 2023 

14 th Euro Packard Meet 

       Norge - Norway - Norwegen 
29. juni til 2. juli 2023 på  Hurdalsjøen Hotell   

Vi ønsker velkommen til Packardmøte 

2023 og det 14. Euro Packard meet  i 

regi av Nordic Packard Owners Club.  

Fra torsdag ettermiddag den 29. juni 

til søndag den 2. juli vil vi være på 

Hurdalsjøen Hotell.  

Hotellet ligger vakkert ved Hurdal-

sjøen som ligger ca. 1 times kjøring 

nord for Oslo, og ca. 30 minutter nord 

for Oslo lufthavn, Gardermoen. 

Vi  vil i løpet av de tre dagene få gode 

opplevelser, god mat og treffe nye og 

gamle venner og bekjente! 

 

     Arbeidsgruppa NPOC Norge 

http://hurdalsjoen.no 



Program: (Med forbehold om endringer) 

Torsdag den 29. juni 

På ettermiddagen treffes vi på hotellet og starter med fel-

les middag. 

Fredag den 30. juni 

Etter frokost samles vi for felles kjøretur. Vi kjører ca. 25 

km til Eidsvollsbygningen. Her ble norges grunnlov skrevet 

i 1814. Vi får omvisning og høres om historien. Lunch på 

området. 

Vi fortsettes til Mjøssamlingene på Minnesund som ligger 

i sørenden av Mjøsa, som er norges største innsjø. Her får 

vi høre om båttrafikken og se eldre fartøy. Vi vil blant   

annet  få se «Mjøsfergen I» som er 100 år i 2023. 

Kjøreturen denne dagen er ca. 70 km.   

Felles middag på hotellet avslutter dagen. 

Lørdag den 1. juli 

På lørdag reiser vi igjen felles på utflukt. Hovedattraksjo-

nen denne dagen er det helt nye museet til «Eight amcar 

club».  Klubbens interesseområde er amerikanske bilmer-

ker hvor produksjonen opphørte i årene etter andre ver-

denskrig.  Etter omvisning vil det bli lunch på den nye 

«Dineren». Kjøreturen denne dagen er ca. 110 km. 

På kvelden samles vi til hyggelig gallamiddag  på hotellet. 

Søndag den 2. juli 

Avslutning og avreise etter frokost.  

Kostnad og kontaktinfo: 

Prisen for deltakelse vil være ca. kr. 6500,- pr. person i dobbeltrom på ho-

tellet.  Dette inkluderer også alle måltider, samt inngang på de stedene vi 

besøker. Drikke til måltidene er ikke inkludert. 

Mer informasjon og påmelding vil skje i mars  2023. Siste frist for påmel-

ding vil være 20. april. 

For mer informasjon kontakt:   

Bjørn H. Eng tlf. +4799513306  Bjorn.h.eng@gmail.com 

Stein Østby  tlf. +4790766301  Stein@Packard.no 

John Wallentin tlf. +4745001809  John_Wallentin@hotmail.com 


