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Tour de Drive Thru
Selv om mange drømmer om hvite strender og palmesus, er realiteten
skiftende Vestlandsvær og fleece. Her er tipsene for vellykket norgesferie i
bil.
Det siste året har mange fått erfaring med lange kjøreturer på svingete
norske veier. Selv om verden stadig åpner litt mer opp, er det mange som
planlegger sommerferien i Norge.

Kjør Tour de Drive Thru

I år er det 100 år siden det første drive-thru tilbudet åpnet i Texas. Selv om
Drive-Thru hadde sin storhetstid på 60-tallet i USA, er tilbudet fortsatt
populært, og gir god motivasjon for noen ekstra timer i bilen. Burger King har
Drive-Thru fra Sørlandsparken i sør til verdens nordligste Burger King i
Tromsø.
- Vi legger til rette for flammegrillede burgere for både de som ønsker å spise
i restaurant og de som foretrekker å bestille rett til bilen. Med Drive Thrurestauranter over hele landet oppfordrer vi feriefolket til å kjøre en Tour de
Drive Thru i sommer. Det er en morsom vri på bilturen og gir en god
kombinasjon av ferie på høyfjellet og late sommerdager langs kysten, sier
Heidi Moss, markedssjef i Burger King.

Velg stopp som gir grunn til en pause
Noen ganger trenger alle i bilen en pause. Et stopp for å strekke på beina,
trekke litt luft og late vannet. Det er ikke nødvendig å stoppe på en sliten
veikro midt i skogen, men planlegg et stopp på en plass som gir grunn til en
pause. Her kan vi anbefale Burger King på Notodden, lokalisert rett ved
vannet. Velg gjerne lokasjoner med fin utsikt, og kjøp en god is. Det er ferie,
ingen grunn til å stresse.
-Vi gleder oss til å servere Lux-is denne sommeren. Den skal gi litt luksus i
hverdagen, og bør helt klart spises ute. Her har vi toppet med så mye
godsaker at jeg gir en garanti for litt søl. Så strekk litt på bena ved en Burger
King-restaurant eller risiker en dyr renseriregning etter ferien, ler Moss.

Lad bilen i tide
Vi kommer ikke utenom lading til elbiler. Mange skal ut på sin første langtur
med elbil denne sommeren og vil oppleve ladeangst for første gang. Kjenne
svetten komme piplende når det plutselig var kolonnekjøring over
Hardangervidda og du ser det lyser rødt på dashbordet. Det kan være lurt
med ett ladestopp for mye, enn ett for lite.
- I samarbeid med Mer tilbyr vi lading og hurtiglading på flere av våre Drive
Thru-restauranter. Det er sjeldent dumt med en ladeburger når en uansett

fyller opp bilen med energi, avslutter Moss.
Dette er tipsene vi garanterer for en ny vellykket norgesferie. Så slapp av, nyt
utsikten og lat som du ser på palmer og hvite strender. God ferie!

Burger King er en av verdens største restaurantkjeder, med mer enn 14 000
restauranter i mer enn 100 land. I Norge er det 89 Burger King restauranter,
og 275 i Skandinavia samlet. 90 prosent av Burger Kings restauranter i
verden eies og drives av franchisetakere som har vært familiedrevet i
generasjoner.
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