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 Club Team Lotus Belgium  
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www.clubteamlotusbelgium.org 

  Uitnodiging  
 13

de
 Tieltse Tour Tocht 

In organisatie voor CTLB 

Zondag 29 maart 2015 
 

Samenkomst vanaf 09:00 in Hotel restaurant EL PARADOR, 
Ruiseleedse steenweg nr 11  , 8700 Tielt.  Ruime parking voor 
en achter het hotel. 
  

Planning voor de dag  
 
09:00-10:00 : ontvangst van de deelnemers.  Inschrijving van de deelnemende wagens en  
                      overhandiging van het roadbook.  Koffie en koeken staan klaar. 
 
Vanaf 10:00 : eerste deel van de tour tocht van ca 100 km.  

 
Vanaf 12:15 : Aankomst bij Hotel Restaurant El Parador voor een lichte lunch 
 
Vanaf 14:00 : Vertrek voor het tweede gedeelte van de tourtocht. We maken een tocht van ca 120 km    
                      die ons in Roeselare laat eindigen. 
 
Vanaf 17:30 : Samenkomst in Restaurant Orchidee op het 12de verdiep voor een receptie gevolgd door 

                       een diner, bij mooi weer fantastisch uitzicht op West Vlaanderen 

 

Inschrijvingen 
 
Voor een goed en vlot verloop van de dag vragen we tegen uiterlijk donderdag 26 maart 2015 uw 
deelname te bevestigen bij : 
Bert Maes  tel 051 407845       gsm 0476 536709   email : bert.maes@vulkoprin.be 
Rudi Verhaeghe   0479 98 80 35        email : info@clubteamlotusbelgium.org 
Deelname prijs : 65 Euro/pp voor niet leden, 55 Euro/pp voor leden CTLB,  bevestiging via 
overschrijven op rek nr BE 11 3850 5904 2448 met vermelding van naam, lidkaartnummer en 
nummerplaat. 
 
Wij rekenen op uw talrijke aanwezigheid.  We hebben alvast mooi, droog en zonnig weer besteld ! 
 

Hotel restaurant EL PARADOR 
Vanaf E40 : afrit Aalter.  Volg richting Tielt.  Bij aankomst in Tielt 300 m voor  de rode lichten op uw linker kant  
Vanaf E17 : afrit Deinze volg richting Tielt N35.  Bij aankomst in Tielt, bij de tweede rode lichten rechts richting Aalter volgen. Na 300 meter op uw 
rechter kant  
Vanaf A17 : afrit Beveren-Tielt.  Volg richting Tielt.  Bij aankomst te Tielt aan de vierde lichten links richting Aalter volgen. Na 300 meter op uw 
rechter kant 
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