CBC Classic Car Club
RALLYE DU FOREZ

07 – 08 – 09 – 10 & 11 Juli 2017
UITNODIGING
De CBC/KBC Classic Car Club organiseert haar 7° internationale rally in de streek van
deForez in Frankrijk.
Het gaat hier niet om een regelmatigsheidsrally, maar wel om een toeristische tocht voor
oldtimers. Dit houdt in dat uw oldtimer in perfecte staat verkeert op technisch vlak en geldig
verzekerd is. Elke deelnemer verbindt er zich ook toe om zowel de Belgische als de Franse
verkeersregels te respecteren en zal verantwoordelijk gesteld worden voor elke nalatigheid of
wetsovertreding in dit verband. Hij/Zij ontheft hiermee elke verantwoordelijkheid van de
organisatoren van de CBC/KBC Classic Car Club.
Wij raden u aan om in uw bagage een algemene wegenkaart van Frankrijk te voorzien alsook
Michelin-wegenkaart nr 326 en 327.

PROGRAMMA VAN DEZE 5-DAAGSE EN ANDERE BIJKOMENDE INFORMATIE.
1° VRIJDAG 07/07/2017
U bent welkom vanaf 16u00 om het roadbook en instructies te ontvangen en de kamers te
betrekken in het hotel:

Hôtel – Restaurant La Charpinière
Chemin de la Charpinière
42330 Saint-Galmier
Tel. 04 77 52 75 00
Fax 04 77 54 18 79

Contact CBC: André-Marie MOUTON
Contact KBC: Marc Kaptein

0032 496 62 62 71
0032 494 30 90 12
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http://www.lacharpiniere.com/fr/
http://www.relaisdusilence.com/hotel-de-charme/france/rhone-alpes/domaine-la-charpiniere
Modern 4**** hotel waarvan alle kamers identiek zijn.
Volgende zaken zullen U worden overhandigd:
a) een omslag met daarin:
- de instructies aan de deelnemers;
- het roadbook voor de 3 dagen;
- diverse;
b) een pvc rally-plaat (zie hoofding).
3-gangen avondeten op basis van half-pension in het hotel;
½ fles wijn per persoon en waters/koffies inbegrepen.
2° ZATERDAG 08/07/2017 – LE FOREZ
Uitgebreid ontbijt (kazen, vleeswaren, broodjes, cake, fruit, koffie of thee, …)
Rondrit in de voormiddag langs de regionale toeristische wegen van Forez – 91 km.
Halte ’s middags bij de Col des Supeyres in restaurant « Jasserie du Coq Noir ».
Typische lunch. Dranken inbegrepen.
http://www.coq-noir.fr/coqnoirassociation.html
Namiddag-rondrit – 32 km.
Halte in Ambert voor ’n rit met ’n toeristische trein.
Rit per panoramische autorail Ambert / St Sauveur La Sagne
http://www.agrivap.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=TVGPny-aylI
Terugrit naar het hotel langs de Forez over 68 km met aankomst omstreeks 17u00.
Avondeten op basis van half-pension in hotel La Charpinière te St Galmier.
3 – gangen menu
½ fles wijn per persoon en waters/koffies inbegrepen
3° ZONDAG 09/07/2017 – LE LIVRADOIS en LES VOLCANS.
Ontbijt.
Voormiddagrit in de streek van Livradois (Col du Béal) over 91 km met de CARMS-leden.

Contact CBC: André-Marie MOUTON
Contact KBC: Marc Kaptein

0032 496 62 62 71
0032 494 30 90 12
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Ontvangst met de CARMS Club van Montbrison – welkomstdrank omstreeks 09.30u
http://www.autoretro-montbrison.fr/carms/index.php?etat=visiteurs&choix=accueil&choix2=nul
Halte ‘s middags aan de priorij van Chaumont le Boug voor een ‘regionale’ lunch. Dranken
NIET inbegrepen.
http://www.leprieure-hotel-restaurant.com/
15u30: halte en facultatief bezoek van de “Volcan du Montpeloux”.
http://www.vallee-de-lance.com/decouvrir-valleeance/detail.asp?idoi=sitraPan403902&cat=patrimoine
Terugrit met road book over 74 km met aankomst omstreeks 18u00.
Gastronomisch avondeten op basis van half-pension in hotel La Charpinière.
4-gangen menu
½ fles wijn per persoon en waters/koffies inbegrepen
4° MAANDAG 10/07/2017 - LES GORGES DE LA SIOULE
Ontbijt
Check-out van de kamers
Rondrit in de Gorges de la Sioule van St Ours tot Ebreuil over 63 km.
Verplaatsing tussen St Galmier naar les Gorges de la Sioule en nadien richting de Bourgogne
langs de snelwegen.
https://www.google.be/search?q=les+gorges+de+la+sioule&biw=1344&bih=738&tbm=isch&tb
o=u&source=univ&sa=X&ei=wqJzVMXPJMP2O6vKgNgE&sqi=2&ved=0CB4QsAQ
Overnachting in de Bourgogne te DRACY LE FORT

Hôtel LE DRACY***
71640 Dracy le Fort
http://www.ledracy.com/
Avondeten op basis van half-pension in hotel LE DRACY.
Gastronomisch 4-gangen menu.
½ fles wijn per persoon en waters/koffies inbegrepen.
5° DINSDAG 11/07/2017
Ontbijt en check-out van de kamers.
Contact CBC: André-Marie MOUTON
Contact KBC: Marc Kaptein

0032 496 62 62 71
0032 494 30 90 12
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Einde van de rally. We vatten de terugtocht aan…

Prijs voor deelname
Het forfait bedraagt € 1.070 per koppel voor het volledig evenement. Alles inbegrepen, met
uitzondering van de dranken tijdens de middagmalen op zaterdag, zondag en maandag en
alle privé- of andere ‘onvoorziene’ aperitieven waarbij de chauffeur meer dorstig is dan zijn
wagen!!!
Samengevat is de totaalprijs per koppel inclusief:
-

3 overnachtingen in een dubbel kamer in hotel LA CHARPINIERE te St Galmier;
1 overnachting in een dubbel kamer in hotel LE DRACY te Dracy le Fort;
4 ontbijten;
2 avondmalen in half-pension – 3 gangen;
2 avondmalen gastronomisch stijl – 4 gangen;
1 lunch op de Col des Supeyres;
1 toeristische treintocht heen en terug Ambert – La Sagne;
1 welkomstdrank op CARMS club van Montbrison;
1 middagmaal in een typische regionale eetgelegenheid Le Prieuré te Chaumont
le Bourg;
1 rallyplaat;
de verblijfstaxen.

Prijs voor een eenpersoonskamer: 700 euro.
U hebt de mogelijkheid om deze rondrit te maken voor een goed doel dat zich inzet voor de
strijd tegen kanker.
Een voorschot van € 500 wordt gevraagd (vanwege geëist door de hoteluitbaters te La
Charpinière en Le Dracy) op het ogenblik van inschrijving te storten op rekening BE34 7426
5119 5690 voor 01/03/2017 en het saldo voor 01/06/2017.
De deelnemer zal zich op eigen initiatief verzekeren tegen een eventuele annulatie na
01/06/2017.
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 kamers.
Afsluiten van de inschrijvingen op 01/06/2017.

Voor verdere inlichtingen voor en tijdens de rally kan u altijd terecht bij :
André-Marie MOUTON : 085/23.18.85 privé
496/62 62 71 GSM
andremariemouton@hotmail.com

André-Marie MOUTON
Organisator van de rally.
Voorzitter CBC Classic Car Club.

Contact CBC: André-Marie MOUTON
Contact KBC: Marc Kaptein

0032 496 62 62 71
0032 494 30 90 12
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INSCHRIJVINGSFORMULIER
RALLYE DU FOREZ: 07 – 08 – 09 – 10 & 11 JULI 2017
Naam : …………………………………Voornaam : ……………………
KBC CCC lidnummer :...........................
Schrijft effectief in voor de “Rallye du FOREZ” van 07 t/m 11/07/2017.
Voertuig :……………………………………………………….. Bouwjaar: …………
Privé-adres :
………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………..........
Gsm : ……….......................
mail :……….................................

e-

Aantal personen : ……….......

aantal kamers :...................

Inschrijvingskosten : 1.070 euro per kamer op basis van 2 personen
700 euro per kamer op basis van 1 persoon

Gift aan het Fonds Jacques Goor :(facultatief) : 10 eur x 2 personen = 20
www.fondsjacquesgoor.be
Totaal : € …………..
Verbindt zich om het voorschot van 500 euro voor 01/03/2017 over te schrijven op rekening
BE34 7426 5119 5690 en het saldo voor 01/06/2017.
Met melding : Rallye du FOREZ KBC/CBC Classic Car Club
De deelnemer zal zich op eigen initiatief
01/06/2015.

verzekeren tegen een eventuele annulatie na

De deelnemer verklaart af te zien van elke aansprakelijkheid van de organisatoren van de
KBC Classic Car Club voor gebeurlijke ongemakken, geleden schade door hemzelf of door
derden tijdens zijn deelname aan de Rallye du FOREZ.
Daarenboven verklaart de deelnemer, door ondertekening van dit formulier, dat hij in orde is
met de verzekering en de technische controle (indien nodig) van zijn voertuig.
Adres secretariaat van de Rallye du Forez:

André-Marie MOUTON
Rue Joseph Wauters 2
4520 WANZE

Gelieve dit formulier ondertekend terug te sturen per brief of per mail aan
andremariemouton@hotmail.com
Datum:

Contact CBC: André-Marie MOUTON
Contact KBC: Marc Kaptein

Handtekening:

0032 496 62 62 71
0032 494 30 90 12
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