! 'Un Voyage en Azur’ !

Bourgondy Grand Tour
12 – 14 mei 2023
Ga met ons mee, in de azuurgekleurde Ardennen rond Durbuy
Dromen, tafelen, wellness, autosport en meer. Een weekend ondergedompeld…
Deze roerige tijden doen van alles met je humeur. Maar wat je er ook van denkt, we zijn en blijven
mensen die óók willen genieten, van de dingen om hen heen en van elkaar.
In deze editie van onze onvolprezen rally zoeken we een prachtige plek op in de Belgische
Ardennen: de streek rond Durbuy. Daar gaan we EXTRA genieten. Van de logies, het eten, de
(gratis!) wellness en: natuurlijk van de rallysport! De azuren kleur komt van het lentezonnetje.

Onze rit door een van de meest uitdagende regio’s van de Ardennen.
Op zaterdag 13 mei starten we voor een heel aparte uitdaging met onze rallywagens. De route is in
de vorm van een ‘acht’ gebouwd. ’s Morgens doen we de eerste lus: door oude dorpjes, kronkelige
wegen en vooral veel vergezichten. De lunch wordt ons geserveerd op een van de mooiste plekjes
die je kunt wensen, langs de overs van de Ourthe. Zij wacht ons op voor een verrassende maaltijd,
in Ardense sferen, klaargemaakt door Ardense koks; het Joie de Vivre zoals men alleen dáár
aantreft. ’s Middags wordt dan de tweede lus verreden. Ook dan wacht ons een uitgekiend tracé.
Uiteraard weer het nodige “rijdersverrassingen-spektakel”. Je gaat getriggerd worden door de
opgeroepen spanning. En dus: je rijtijd en snelheid houden je scherp, de klassementsproef (of
proeven?) daagt je uit: alles tezamen bepaalt immers je klassering. Hoog genoeg voor een prijs….?
Maar zoals altijd bepaal jíj weer hoe je de dag gaat beleven: mét of zónder competitie.

Ons verblijf van vrijdag tot en met zondag (12-14 mei)
We verblijven voor twee nachten in Hotel Azur en Ardenne, prachtig gelegen in de rust van het
glooiende landschap rondom Durbuy. Het domein kent een hotel met gerieflijke kamers, een
uitstekend restaurant (we hebben er gegeten, top!) en ‘vakantiehuisjes’*. Op vrijdagavond en
zaterdagavond dineren we in het restaurant. Een mooie plek, speciaal gereserveerd voor ons en
met een wijds uitzicht over het landschap. Een gezellige bar zorgt voor de nodige ambiance tijdens
de apéritiefjes, maar is ook uitermate geschikt voor de ‘afzakkertjes’….

Ons publiek wordt steeds jonger (?)
Deelnemers die al vaker hebben meegedaan is het waarschijnlijk al opgevallen: ons “publiek”
wordt de laatste jaren verrijkt met deelnemers die de gemiddelde leeftijd minstens op peil houden
zo niet zelfs omlaag brengen. Maar nu kloppen onze jonge crew members ook al aan onze deur; zij
willen óók meedoen, meegenieten, meerijden!
Wie weet krijgen we een extra uitdaging, zoiets als “Young Ones challenge Vintage”?

*speciaal voor ‘clubjes’: vakantiehuisjes
De vakantiehuisjes op het terrein zijn speciaal geschikt voor jonge mensen die elkaar goed kennen.
En dus hebben we er aan aantal van gereserveerd. Twee aparte slaapkamers bieden aan 4
personen een gerieflijk en gezellig onderdak. Douche en toilet worden uiteraard gedeeld, ontbijt en
maaltijden worden in het restaurant van het hotelgedeelte genoten.
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Wat krijg je voor je geld:
Hotelarrangement: all-in prijs voor het hele weekend per equipe
Hierin is begrepen:
• 2 hotelovernachtingen inclusief ontbijt (warm en koud, ‘US’)
(op basis van 2 personen op de kamer), toilet, douche/bad
• onbeperkte toegang wellness
• uitgebreid koud buffet op vrijdagavond
• feestelijk driegangendiner op zaterdagavond
• koffie en lunch onderweg tijdens de rally, road book, rallystickers, foto
Huisje-arrangement: all-in prijs voor het hele weekend per equipe
• 2 overnachtingen inclusief ontbijt (warm en koud, ‘US’)
o.b.v. 4 personen in één huisje, 2 slaapkamers. (Gedeelde WC, douche)
• onbeperkte toegang wellness
• uitgebreid koud buffet op vrijdagavond
• feestelijk driegangendiner op zaterdagavond
•
koffie en lunch onderweg tijdens de rally, road book, rallystickers, foto
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.azurenardenne.be/nl/het-domein.html
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€ 765,00
(€ 382,50 pp)

€ 525,00
(€ 1.050,00
per huisje)
(€ 262,50 pp)

