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• • Reisduur: 7 dagenReisduur: 7 dagen
• • Begin en einde reis aan de grens met DuitslandBegin en einde reis aan de grens met Duitsland
• • Inclusief overnachtingen, ontbijt, diners en wijn tijdens dinersInclusief overnachtingen, ontbijt, diners en wijn tijdens diners
• • Verblijf in luxe 4 sterren hotels met een veilige parkeerplek voor de autoVerblijf in luxe 4 sterren hotels met een veilige parkeerplek voor de auto
• • Een uitgebreid routeboek met ingetekende landkaarten, maar ook GPX bestanden om in Een uitgebreid routeboek met ingetekende landkaarten, maar ook GPX bestanden om in 

navigatie-apparatuur te gebruikennavigatie-apparatuur te gebruiken
• • Een ervaren monteur reist met ons mee om eventuele problemen aan de auto onderweg Een ervaren monteur reist met ons mee om eventuele problemen aan de auto onderweg 

direct op te lossendirect op te lossen
• • € 1.850,-- per persoon (bij verblijf 2 personen op 1 kamer)€ 1.850,-- per persoon (bij verblijf 2 personen op 1 kamer)
• • Deze prijs is exclusief de extra overnachtingenDeze prijs is exclusief de extra overnachtingen

Deze zevendaagse reis voert je langs alle hoogtepun-
ten van het Zwarte Woud. Via een mooie route vanaf 
de grens van Nederland, kom je  bij het starthotel in 
de buurt van Baden-Baden. Dit is een gezellige stad 
die bekend staat om het Kurort en het Casino. Beslist 
de moeite van een bezoek waard.

Je kunt er ook voor kiezen om op de rit naar Baden- 
Baden nog een extra overnachting in te lassen in de 
buurt van Trier wanneer je de afstand van huis naar 
Baden-Baden te groot vindt. Deze extra nacht is niet 
in de reis inbegrepen, maar kunnen wij wel voor je 
boeken. En dat geldt ook voor de terugreis. Zo ver-
leng je jouw trip ook nog eens met twee dagen!

Dit is een heerlijke korte reis, die begint zodra je in 
de auto stapt. Geen betere manier om het voorjaar 
te begroeten!
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 6 t/m 12 mei 2023



6 mei aantal km voor ieder anders

Vanaf de grens van Nederland is een route uit-
gezet. Met pijlen ingetekende kaarten leiden je 
naar de bestemming. Maar je kunt ook op je na-
vigatie-apparatuur rijden. Wij leveren hiervoor 
gratis GPX bestanden die je daarvoor kunt ge-
bruiken. 
We hebben een hotel geboekt in de omgeving van 
Baden-Baden. Dit mooie hotel biedt alle comfort 
en een goed restaurant. Het is absoluut heerlijk 
om hier twee nachten te verblijven en de uurtjes 
van rust te vertoeven in de loungeruimte of in de 
bar!

7 mei dagtocht 150 km..

Vandaag maken we een uitgezette rit in deze 
prachtige omgeving. Alle tijd om rustig langs de 
mooie fotogenieke weggetjes te toeren en in 
kleine dorpjes te genieten van een lunch of een 
kopje koffi e. 
Maar je kunt er ook voor kiezen om de stad 
Baden Baden te bezoeken. Hier is zoveel moois 
te zien! Een prachtig centrum, het Casino, het 
Thermenbad, het museum en nog veel meer. We 
komen aan het eind van de middag voor het di-
ner weer terug in het hotel.

9 mei dagtocht circa 180 km..

8 mei 170 km

Langs wegen en weggetjes die het Zwarte Woud 
zo erg aantrekkelijk maken, rijden we naar het 
zuiden, gedeeltelijk over de Schwartzwalder 
Hochstrasse, bezoeken de Allerheiligen Waterval-
len en komen langs Wolfach, Triberg en Furtwan-
gen. Omdat er onderweg zoveel moois is te zien 
en te bezoeken, is het aantal kilometers laag.
Het doel voor vandaag is een heerlijk hotel 
ten oosten van Freiburg in de buurt van Titi-
see-Neustadt. Hier blijven we twee nachten.

Weer een prachtige route in de omgeving. We rij-
den richting oost en voor wie nog even wil door-
zetten, ligt op het midden van deze route het 
befaamde Hohenzollern Schloss. Maar het is geen 
verplichting om daar te komen! 
Vandaag rijden we door heuvels en velden en er-
varen de rust van het platteland. 
Met als beloning het Schloss. Wat een uitzicht en 
wat een prachtig gebouw! 

10 mei circa 230 km..

11 mei dagtocht circa 170 km..

We beginnen de route naar het noord-oosten van-
daag. Dit keer rijden we langs de oostkant van 
het Zwarte Woud. We komen langs Donaueschin-
gen en kunnen daar de bron van de Donau bekij-
ken. Via Konigsfeld zoeken we een rustige route 
langs de Neckar op. 

Het einddoel is ons hotel in de omgeving van Bad 
Wildbad, waar we ook weer twee nachten ver-
blijven

Vandaag geen lange route, want opnieuw is er  
zoveel te beleven onderweg! Op deze laatste 
dagtocht verkennen we de omgeving van Bad 
Wildbad. De route leidt ons ook naar Rastatt waar 
meerdere bezienswaardigheden zijn, onder ande-
re het Schloss en het Parkschloss. 

Terug in het hotel aan het eind van de middag 
genieten we van het afscheidsdiner.

12 mei aantal km voor ieder anders..

Vanmorgen nemen we afscheid en rijden we de 
laatste rit. Tot aan de grens met Nederland is dat 
ongeveer 400 km als we binnendoor rijden. Ga je 
over de snelweg dan is de afstand korter en ben 
je sneller in Nederland. Een alternatief is om er 
nog een overnachting bij te boeken in de omge-
ving van Trier, Je hebt dan iets meer dan 300 km 
gereden.



Juni Ierland

• • Reisduur: 15 dagenReisduur: 15 dagen
• • Begin en einde reis in Hoek van HollandBegin en einde reis in Hoek van Holland
• • Inclusief overtochten, overnachtingen,  ontbijt,               Inclusief overtochten, overnachtingen,  ontbijt,               

diners en wijn bij het dinerdiners en wijn bij het diner
• • Verblijf in heerlijke hotels met een veilige parkeerplek        Verblijf in heerlijke hotels met een veilige parkeerplek        

voor de autovoor de auto
• • Monteur reist mee voor pech onderwegMonteur reist mee voor pech onderweg
• • € 3.800,-- per persoon  (bij 2 personen op 1 kamer)€ 3.800,-- per persoon  (bij 2 personen op 1 kamer)

 15 t/m 29 juni 2023

15, 16 juni en 17 juni ieder circa 200 km..

Op 15 juni begint in Hoek van Holland deze fa-
nastische reis door Wales en Ierland. 
Met de ferry varen we slapend in een luxe hut 
over naar Harwich. Zoveel mogelijk rijden we 
over secundaire wegen naar de westkust om 
verder te varen van Fishguard naar Rosslare. In 
Engeland overnachten we twee keer. De eerste 
overnachting is in Strattford upon Avon in een 
zogenaamde ‘Manor’, een klassiek typisch Engels 
groot landhuis. We rijden door het National Park 
Brecon Beacons: een prachtig glooiend landschap 
met afwisselend bos en open vergezichten. De 
volgende overnachting is in Llandeilo, midden 
dat kleine stadje. Deze plaats ligt gunstig i.v.m. 
de korte afstand naar de ferry.

Een bijzondere 15-daagse reis door 
Wales en Ierland

Ervaar de liefl ijkheid van Wales en laat je 
overdonderen door de ruigheid en de schoon-
heid van Ierland. Cliffs, stranden, vergezichten, 
Gaps die het landschap doorklieven, heldere 
watervallen en groene weiden. Dit is in een 
notendop de beschrijving van de 15-daagse reis. 
Zoveel moois en heerlijke weggetjes, bijzon-
dere hotels op dito locaties. Een ervaring om 
nooit meer te vergeten.



Vanuit ons hotel in Killarney maken we prachtige 
dagtochten over de Ring of Kerry en door de Gap 
of Dunloe. Spectaculaire vergezichten en stille va-
leien. Kleine weggetjes en wilde bloemen, schapen 
en vogels, dat is wat we op deze twee dagen alle-
maal te zien krijgen. Een bezoek aan het bruisende 
Killarney kan ook op het programma staan, of een 
bezoek aan het dichtbij het hotel gelegen kasteel. 
Keus genoeg om twee heerlijke dagen te hebben in 
deze geweldige omgeving. 

Vanuit ons hotel in Killarney maken we prachtige Vanuit ons hotel in Killarney maken we prachtige 
dagtochten over de Ring of Kerry en door de Gap dagtochten over de Ring of Kerry en door de Gap 
of Dunloe. Spectaculaire vergezichten en stille va-of Dunloe. Spectaculaire vergezichten en stille va-
leien. Kleine weggetjes en wilde bloemen, schapen leien. Kleine weggetjes en wilde bloemen, schapen 
en vogels, dat is wat we op deze twee dagen alle-en vogels, dat is wat we op deze twee dagen alle-
maal te zien krijgen. Een bezoek aan het bruisende maal te zien krijgen. Een bezoek aan het bruisende 
Killarney kan ook op het programma staan, of een Killarney kan ook op het programma staan, of een 
bezoek aan het dichtbij het hotel gelegen kasteel. bezoek aan het dichtbij het hotel gelegen kasteel. 
Keus genoeg om twee heerlijke dagen te hebben in Keus genoeg om twee heerlijke dagen te hebben in 
deze geweldige omgeving. deze geweldige omgeving. 

De oversteek van Fishguard naar Rosslare duurt 
maar enkele uren. Na een korte rit van Rossla-
re langs de zuidkust van Ierland, komen we aan 
in Waterford in het Faithlegg House, alweer zo’n 
mooi klassiek landhuis, gelegen aan een golf-
baan. Onderweg hebben we Cork bezocht en een 
uitstapje gemaakt naar Blarney Castle. 

18 juni 130 km..

20 juni 233 km ..

We vervolgen de route over de Ring of Beara, 
over dit schiereiland loopt de Wild Atlantic Way. 
De naam zegt het al: wilde zee, ruige kusten. We 
‘nemen’ de Healy Pass dit is de route die midden 
over het eiland loopt en stoppen daar even om 
te genieten van het uitzicht en de watervallen. 
Daarna rijden we naar Killarney. Daar blijven we 
drie nachten in het Lake hotel, heel mooi gelegen 
met uitzicht op het meer, buiten de stad. 

21 en 22 juni beide dagen circa 180 km..

We vertrekken uit Killarney met heel veel spijt want 
daar is het geweldig en gaan dan via  Dingle 
Peninsula naar Ennis. De Connor Pass op dit schierei-
land is van een ongekende schoonheid!   

19 juni  267 km ..

Via het uiterste zuiden van Ierland rijden we over 
weer een heel mooie route naar Bantry. 
Het gezellige hotel daar ligt mooi met uitzicht 
over de baai. Hier blijven we een nacht.

23 juni circa 180 km..

24 juni 260 km..

Vandaag vanuit Ennis verder over de kustweg naar 
de Cliffs of Moher. Hier moet je beslist stoppen 
en naar de Cliffs lopen. Een voordeel als je vroeg 
bent, dan is het er nog rustig! Door de Burren 
voert de reis ons verder in de richting van Galway.

25 juni 260 km..

We komen niet helemaal in Galway, maar buiten 
af naar het Oosten. De volgende stop is in 
Tullamore. 1 Nacht daar in een gezellig hotel. 

25 juni 150 km, 26 juni 172 km..

Vandaag niet veel kilometers want we gaan naar 
Dublin en willen aan het eind van de middag nog 
tijd over hebben om even de stad in te gaan. De 
volgende morgen vroeg uit de veren voor de ferry 
naar Holyhead. Dan in het nog 172 km naar Os-
westry, waar we ook weer 1 nacht blijven. 
Dit hotel is weer zo’n heerlijk Engels landhuis.

27 juni 230 km.

Door het prachtige landschap van Wales rijden 
we vandaag van Oswestry naar Peterborough. Als 
je vandaag niet te laat van start gaat, dan kun je 
nog even een wandelingetje maken door Peter-
borough of begin de dag met een frisse neus in 
Oswestry! en nemen,

28 juni 230 km..

Op deze laatste dag in Wales hebben we op de 
pier van Harwich een afscheidsdiner. We gaan 
aan boord van de ferry en varen slapend weer 
terug naar Hoek van Holland. Dat was het dan!

Je zult na afl oop terugkijken op een mooie reis 
die je nooit meer zult vergeten en die je doet 
terugverlangen voordat je er weg bent!



26 augustus t/m 
4 september 2023

Aug/septem
ber

Toscana/A
bruzzo

Tien dagen lang reizen we door Toscana en 
Abruzzo. Je kunt zelf naar Pisa rijden of je auto 
met de vrachtwagen naar Pisa laten brengen. 
Dan vlieg je zelf naar Pisa. En daar in Toscana 
begint deze heerlijke reis op weg naar Abruzzo. 
We vermijden de grote toeristische plaatsen en 
richten ons op minder bekende dorpen en min-
der grote steden. Maar alle steden en streken 
die we aandoen hebben de typisch Italiaanse 
stijl met schilderachtige vergezichten en sfeer-
volle straten en gebouwen. 

Naast het toeren en het genieten van fabelach-
tige vergezichten besteden we ook tijd aan het 
culinaire: we genieten van een heel bijzondere 
lunch op een agricultura en proeven daar van 
de locale wijnen. Maar alle maaltijden die we 
gebruiken zijn met zorg samengesteld en vooral 
lekker!

Het aantrekkelijke van deze streken is natuur-
lijk het zalige klimaat, de prachtige omgeving, 
het heerlijke eten, maar ook de bijzondere ho-
tels: bijzonder om de locatie waar ze zijn gele-
gen, en bijzonder om de gebouwen waarin ze 
zijn gevestigd. Maar al deze authentieke hotels 
hebben 4 sterren en zijn voorzien van alle com-
fort.

• • 10 daagse rondreis door Toscana/ Abruzzo en andere 10 daagse rondreis door Toscana/ Abruzzo en andere 
strekenstreken

• • begin en einde van de reis nabij Pisabegin en einde van de reis nabij Pisa
• • Inclusief overnachtingen, ontbijt, diners en                   Inclusief overnachtingen, ontbijt, diners en                   

wijn tijdens dinerswijn tijdens diners
• • Verblijf in luxe 4 sterren hotels met een veilige             Verblijf in luxe 4 sterren hotels met een veilige             

parkeerplek voor de autoparkeerplek voor de auto
• • Monteur reist met ons mee voor pech onderwegMonteur reist met ons mee voor pech onderweg
• • € 2.800,-- per persoon (bij verblijf 2 personen op 1 kamer)€ 2.800,-- per persoon (bij verblijf 2 personen op 1 kamer)
• • prijs is exclusief vliegticket en transport op de vrachtwa-prijs is exclusief vliegticket en transport op de vrachtwa-

gengen



26 augustus 130 km 31 augustus dagtocht 180 km ..

We nemen de ochtendvlucht* naar Pisa en kun-
nen dan nog wel 130 kilometers rijden. Eerst een 
stuk provinciale weg om lekker op te schieten en 
vervolgens gaan we over mooie weggetjes naar 
het eerste hotel in Fontebussi. Dit hotel is in 
feite een dorp: een aantal van de kamers zijn in 
losstaande huizen. Een bijzonder mooie plek om 
twee nachten te blijven!

*Je kunt er ook voor kiezen om zelf naar Pisa te rijden

27 augustus dagtocht ca  135 km

Vandaag een dagtocht door het mooie landschap 
van Toscane. Iedereen kent de beelden wel: 
hoge cipressen, glooiende heuvels vol met wijn-
ranken, dorpjes met een unieke stijl en identi-
teit. We rijden deze route in twee delen, want 
halverwege gaan we op een agricultura lunchen 
en wijn proeven en krijgen we een rondleiding.

28 augustus 135 km

Ook vandaag gebruiken we de kleinere wegen 
om te verplaatsen Op onze route liggen oude 
dorpjes, waar het goed toeven is. We rijden door 
Arezzo en langs het meer van Trassimeno. Aan 
het einde van de dag komen we in het hotel in 
Cannolicchio, waar we kunnen genieten van het 
zwembad of een drankje op het terrad.

29 augustus 135 km

De dagtocht vandaag gaat naar Monte Sibbelini. 
Adembenemend mooi is dit natuurgebied. Aan de 
randen liggen mooie plaatsen zoals Norcia, Ascoli 
Piceno en Teramo, allemaal een bezoek zeker 
waard!

30 augustus 170 km

We rijden door de streek Lazio. Via Todi, 
Terni en Rieti maar met heel veel omweggetjes, 
komen we vandaag aan in l’Aquila. Weer logeren 
we in zo’n heerlijk hotel.

We bevinden ons nu in de streek die Abruzzo 
heet. De dagtocht vandaag gaat door een van de 
mooiste gebieden van Italië, de Gran Sasso. Deze 
hoogvlakte is natuurlijk het mooist bij helder 
weer, dus duimen daarvoor! Op de hoogste pun-
ten ligt nog sneeuw! 

1 september 279 km..

Een pittige dag qua kilometers vandaag, maar zo 
mooi dat je het niet eens zult merken. We rijden 
van l’Aquila naar Orvieto.

2 september km naar wens..  

We rijden vandaag naar de kust naar de plaats-
jes Orbetello en Santo Stefano en Porto Ercole. 
Voor wie tijd en zin heeft: neem de ferry naar 
Giglio!

3 september 212 km ..  

Rustig aan vertrekken we richting noord. Volter-
ra is een mooie stad, die een wandeling waard 
is! Het hotel heeft een zwembad (voor als het 
warm is) maar ook een gezellig terras en dito 
bar. Dus even relaxen!

4 september 73 km ..  

Een korte tocht terug naar het vliegveld van Pisa, 
waar de vrachtwagen klaarstaat om de auto’s te la-
den.* En zelf vliegen we vandaag naar Amsterdam.

*Je kunt er ook voor kiezen om zelf terug te rijden.



Ga ook met ons mee in 2023!
Noorderhavenstraat 245, 7202 DD Zutphen
+ 31 651 224 257 
www.ccte.nl 
info@ccte.nl

Classic Car Travel EuropeClassic Car Travel Europe

Wil je meer weten over een van deze reizen, 
neem dan contact met op via e-mail 
info@ccte.nl of telefoon 06 51 22 42 57. Wij zijn aangesloten bij het garantiefonds GGTO. 

Zo is je reis altijd verzekerd

Wat ons bijzonder maakt
Classic Car Travel Europe onderscheidt zich door reizen te maken voor kleine groepen. 

Wij besteden veel zorg aan het kiezen van geschikte kleinschalige hotels, die karakteristiek 
zijn voor de bestemmingen. En ze zijn altijd comfortabel en luxe.

Al onze routes zijn geschikt voor pre-war cars, oldtimers en youngtimers. 


