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Bucket list: Ford GT op de ‘Atlantic Ocean Road’
•

Fords videoreeks ‘Europe’s Greatest Driving Roads’ doet de Atlantic Ocean Road aan

•

Adembenemende weg verbindt Noorse kusteilanden via acht fabelachtige bruggen

•

Prachtige natuurbeelden gezien vanuit de exclusieve Ford GT-supersportwagen

Sint-Agatha-Berchem, 28 september 2017 – Het is een bijzonder knap staaltje techniek, dat in

het hart van de zomer bijna de klok rond baadt in het zonlicht en dat de hartslag van elke
bezoeker gegarandeerd de hoogte injaagt. De Atlantic Ocean Road in Noorwegen – het land
van de middernachtzon – bestaat uit een reeks van acht bruggen die de stadjes Kårvåg en
Vevang op uiterst indrukwekkende wijze met elkaar verbinden. Er is zelfs een stuk waar de
weg, zeker bij slecht weer, volledig lijkt te verdwijnen. Niet voor doetjes...
De locatie voor de jongste video in de reeks Europe’s Greatest Driving Roads is te zien van
achter de voorruit van een Ford GT-supersportwagen, die tevens een snelste ronde neerzette
op ‘s werelds meest noordelijke racecircuit, slechts 30 kilometer ten zuiden van de poolcirkel.
“De Atlantic Ocean Road moet je zelf ervaren hebben om hem te begrijpen. Zelfs de meest
verstokte cynicus kan nauwelijks ongevoelig blijven bij landschappen van een dergelijke
schoonheid”, verklaarde de internationaal befaamde autojournalist Steve Sutcliffe, die al een
hele reiscatalogus van autobestemmingen beschreef waar de geschiedenis, het uitzicht en de
cultuur even belangrijk zijn als de rijsensaties. “Ik had geen andere keuze dan ons
ratingsysteem aan te passen en het landschap een 11/10 te geven. Nooit eerder reed ik op een
weg waar je de walvissen ziet zwemmen terwijl je aan het rijden bent.”
De Noorse rit is de zevende video in de reeks Europe’s Greatest Driving Roads en was goed
voor een totale score van 53/60 voor factoren zoals sensaties, toegankelijkheid en gastvrijheid.
In de nieuwe episode laat ook Ford Chip Ganassi Racing-piloot en Le Mans-veteraan Stefan
Mücke zich van zijn snelste kant zien door met de 655 pk sterke en 347 km/u snelle Ford GT
een nieuw ronderecord te vestigen op de Arctic Circle Raceway.
•

•
•
•
•
•
•

De Ford GT op de iconische Atlantic Ocean Road in Noorwegen (en de Arctic Circle
Raceway)
De Ford Focus ST op de bergweg MA10 op Mallorca
De Ford Focus ST TDCI Clipper op de B500 in het Zwarte Woud (Duitsland)
De Ford Mustang Cabriolet 2.3 op de D526 & D926 in de Alpen
De Ford Fiesta ST op de schitterende C462 door Catalonië
De Ford Focus RS op Blakey Ridge in North Yorkshire (VK)
De Ford Mustang op The Transfăgărășan Highway in Roemenië
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###
About Ford Motor Company
Ford Motor Company is a global company based in Dearborn, Michigan. The company designs, manufactures,
markets and services a full line of Ford cars, trucks, SUVs, electrified vehicles and Lincoln luxury vehicles, provides
financial services through Ford Motor Credit Company and is pursuing leadership positions in electrification,
autonomous vehicles and mobility solutions. Ford employs approximately 203,000 people worldwide. For more
information regarding Ford, its products and Ford Motor Credit Company, please visit www.corporate.ford.com.
Ford of Europe
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50 individual markets and
employs approximately 53,000 employees at its wholly owned facilities and approximately 68,000 people when joint
ventures and unconsolidated businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe
operations include Ford Customer Service Division and 24 manufacturing facilities (16 wholly owned or consolidated
joint venture facilities and 8 unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to Europe in
1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production started in 1911.
Ford in Belgium & Luxemburg
Ford Belgium (Brussels) distributes Ford vehicles and Ford original parts in Belgium & Luxemburg, since 1922.
Ford Lommel Proving Ground is the lead test facility for validation of all Ford models in Europe, with 410 employees.
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