! 'Romantic Summer Drive' !
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met hervonden brio de volle zomer in!
Hoe kunnen we weer fijn rijden, genieten, met elkaar?
Een roerige tijd tot nu toe, waar we allemaal mee "zitten", terwijl we nou juist weer actie willen! De
overheidscampagnes ten aanzien van corona draaien op volle toeren en het merendeel van ons zal
gewapend zijn tegen het virus als we aan deze -alweer twaalfde- editie gaan beginnen deze zomer.
En dus gáán we er weer voor, midden in de komende zomer! Zonnetje, een natuur in volle bloei,
lange avonden. Alle ingrediënten om ook deze keer weer volop te gaan genieten.

Thema
De zomer daagt ons uit en daarom durven we het aan om deze editie te gaan beleven in de tijd dat
de zon hoog aan de Kreeftskeerkring staat. We gaan het plezier net zo lang maken als de dagen
zijn in uren. Samen met vrienden die de autosport net zo lief zijn en die wederom gaan genieten
van elkaars zonnige humeur.
We hebben gekozen voor een meer 'leisure' uitvoering van het evenement. We menen dat een
ieder zich dat wel wil veroorloven; we hebben ons in coronatijd al genoeg moeten inhouden.....
De Bourgondy Grand Tour. Alles zit al in de naam. Met volle teugen genieten, een reis door een
zonovergoten landschap, een heel weekend lang.

De rit (want zoals in alle versies: daar draait toch alles om)
Op zaterdag 24 juli staat ons weer leuke autosport te wachten. We starten midden in een magisch
landschap: de heuvels van Zuid-Limburg (gevormd door het stof dat gletsjers in de laatste ijstijd
gevormd hebben en dat zich hier vermengd heeft met klei tot het vruchtbare 'löss'). In het zuiden
ligt de Eifel, een oud vulkanisch landschap. En ook de Belgische Ardennen, het oude gebergte met
zijn prachtige dalen en de vele riviertjes die zich daar om- en doorheen kronkelen.
We gaan profiteren van een lange dag: dus niet al te vroeg starten maar lekker op ons gemak,
vanuit een lange eerste versnelling zeg maar. De breaks onderweg maken we ook wat langer zodat
we het prachtige landschap en de vele bezienswaardigheden goed in ons kunnen opzuigen. En we
komen wat later terug, tijd genoeg voor een babbel achteraf met een verfrissend drankje. De
prijzen staan ongeduldig op uitreiking te wachten.... En ook nu weer: alleen jíj bepaalt hoe je de
dag gaat beleven: lekker rijden, mét of zónder competitie.

Ons verblijf gedurende 23-25 juli
We verblijven voor twee nachten in Amrâth Hotel & Thermen**** in Born-Sittard (NL), gelegen
aan de rand van het Limburgse heuvellandschap. Een modern hotel met uitgebreide wellness
faciliteiten. Op vrijdagavond dineren we daar ook: een verfijnd en luchtig driegangen menu staat
dan voor ons klaar.
Op zaterdagavond brengt de BOB ons naar het nabijgelegen Kasteel Limbricht waar we gaan
genieten van een Midsummer Night Diner, een beetje in onze rallystijl geserveerd: een rustige
eerste versnelling, doorschakelen naar z'n twee en z'n drie (let op! de motor blijven sparen!) en in
een geoefende uitrol maken we het diner perfect af. Onze BOB brengt ons weer veilig thuis.
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Wat krijg je voor je geld:
All-in prijs voor het hele weekend per equipe (2 personen):
Hierin is begrepen:
• 2 hotelovernachtingen (4 sterren) inclusief ontbijt
(op basis van 2 personen op de kamer)
• toeristenbelasting
• diner op vrijdagavond
• romantic diner op zaterdagavond
• koffie en lunch onderweg tijdens de rally, roadbook, rallyschild, verrassing

€ 655,00

Vraag het Organisatiecomité naar de voorwaarden bij afwijkende logies.
Alle andere kosten (drankjes, versnaperingen, eigen bestellingen, etc.) zijn voor eigen rekening.

www.bourg-gt.nl
www.amrathhotelthermenborn.nl
www.kasteel-limbricht.nl

Inschrijven is mogelijk tot 1 juli 2021
(overheidsmaatregelen bepalen het maximum aantal equipes)

Amrâth Hotel & Thermen

Kasteel Limbricht
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