
 

 

 

 

 

Ichtegem,  6 april 2016  

 

Uitnodiging  voor : 

Weekend  “Elzas en Vogezen”   
op 21-22-23/07/2016 

een echt rijdersweekend met ruime ontspanningsmogelijkheid 

Opmerking : er is maar een zeer beperkt aantal plaatsen ! 

 

Dag 1 : donderdag 21 juli 2016 : 

 

Vanaf 19u00 ontvangst, administratieve afhandeling en aansluitend om 19.30 verwelkomingsdiner   

 

Locatie:   «    Hôtel Arnold  »  met  restaurant     

98 route des Vins te F- 67140 Itterwiller    www.hotel-arnold.com   

  

Dag 2 : vrijdag 22 juli 2016 : 

 

 Na ontbijt :  

om 10u00 vertrek voor deel 1 over ca 133 km 

onderweg een frisse aperitiefstop 

om ca 13u00 :  à la carte lunch (wel beperkte kaart) in restaurant:    

 Auberge Lorraine, 5 rue du 8 mai , te F - 88520 Ban de Laveline  -  www.auberge-lorraine.biz 

vanaf 14u30 aanvang deel 2 voor ca 148 km   

 vrij tot 20u00  (zwembad, wellness, bezoek aan dorp, wijnproeverij, adempauze) 

 diner om 20u00 in restaurant van Hotel : à la carte 
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Dag 3 : zaterdag 23 juli 2016 : 

 

Na ontbijt :  

om 10u00 vertrek voor deel 1 over ca 83 km 

onderweg een bezoek aan het pittoreske dorp ‘Riquewihr’ (1u30 onderbreking) 

om ca 13u00 :  à la carte lunch (wel beperkte kaart) in restaurant:    

La Rochette, 500 lieu-dit la Rochette, te F -  68910 Labaroche  www.larochette.fr 

vanaf 14u30 aanvang deel 2 voor ca 170 km   

 vrij tot 20u00  (zwembad, wellness, bezoek aan dorp, wijnproeverij, adempauze) 

 diner om 20u00 in restaurant van Hotel : à la carte 

 

Dag 4 : zondag 24 juli  2016 : 

 

Vanaf 9u00 : ontbijtbuffet   

Na ontbijt : einde organisatie. 

 

Inschrijving : ten laatste op 30 april 2016 

 

Gelieve uw deelname te bevestigen : per tel: 0032 479 98 80 35  

per email : info@clubteamlotusbelgium.org   of   rudiverhaeghe1@telenetnet.be 

 

Kosten voor overnachting  :  € 60.00 per persoon per nacht incl. ontbijtbuffet                                                     
(op basis van een 2 persoonskamer) 

Kosten voor diner / lunch : niet inbegrepen, door elk ter plaatse af te rekenen 

Kosten voor verzorgd roadbook  :  € 20.00/team 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Naam : ……………………………………………………………………………. CTLB-Lidnummer  : ………………………….. 

Adres : ……………………………………………………………………………. Aantal personen : …………………………….. 

 

Als definitieve inschrijving,  vragen wij u de betaling van een voorschot  van € 150  

uit te voeren op rekening  BE97 8002 0608 3349   AXABBE22 

 

Organisatie: Rudi en Kris  

mailto:info@clubteamlotusbelgium.org

