JAGUAR DRIVERS’ CLUB
SAVOIE RALLY.
03 – 04 – 05 – 06 & 07 september 2018
UITNODIGING AAN DE KANDIDAAT-DEELNEMERS
De sectie Wallonië organiseert haar 8de internationale rally in de streek van de SAVOIE.
Het gaat hier niet om een regelmatigsheidsrally maar wel om een toeristische tocht voor JAGUAR en
DAIMLER voertuigen (oldtimers en moderne). Dit houdt in dat uw oldtimer of hedendaags voertuig
technisch in perfecte staat verkeert evenzeer op administratief-, politioneel-, technisch gebied en in
regel is met de verzekering. Elke deelnemer verbindt er zich toe om de franse verkeersreglementen na
te leven en verantwoordelijkheid te dragen voor elke gebeurlijke nalatigheid of wetsovertreding en de
organisatoren van de Jaguar Drivers’ Club te ontheffen van elke verantwoordelijkheid in dit verband.
Wij raden u aan om een algemene wegenkaart van Frankrijk alsook Michelin-wegenkaart nr 328 Ht
Savoie.bij de hand te hebben.

DE GROTE KLASSIEKERS : ROUTES – CULINAIRE SPECIALITEITEN – MUZIEK EN
KASTELEN.
PROGRAMMA VAN DEZE 5-DAAGSE EN ANDERE BIJKOMENDE INFORMATIE.
1° maandag 03/9/2018
U bent welkom vanaf 16u00 om het road book en instructies te krijgen en de kamers te betrekken

247 Montée du Château – 73190 CHALLES LES EAUX – Tel 00.33.4 79 727272
www.chateaudescomtedechalles.com.
Kasteel-hotel 3 *** met de klassieke kasteel ruimtes/kamers

Contact JDC : André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71)
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Jullie kunnen uitgebreid op YouTube de presentatie van het kasteel des Comtes de Challes volgen
via de televisie uitzending Le Panier de Chef. Zie op https://www.youtube.com/watch?v=Ebh8JMMi8Q
Volgende zaken zullen jullie 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)

Gratis parking is voorzien achteraan het park – beveiligd met hekken en onder
camera toezicht
Verwelkomings-aperitief en cocktail stipt om 18.00 u.
4-gangen diner op basis van half-pension in hotel Château des Comtes de Challes ;
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
2° dinsdag : 04/09/2018 – Les Bauges – Annecy : 167 km
Uitgebreid ontbijt (kazen,vleeswaren,broodjes,cake,fruit,koffie of thee …)
Voormiddag-rit via de ’’ Parc Régional des Bauges ’’ typische toeristische wegen van de Haute Savoie
- 73 kms
Middaghalte in restaurant - Ferme Auberge de la Charbonnière – Val de Thônes - Voorbehouden
parking

Typische regionale Savoyarde schotel + dessert + koffie
Dranken NIET inbegrepen.
http://www.lafermedelacharbonniere.com/
Namiddag-rondrit via Montagne de Sambuy - 94 kms
Halte aan le Monastère de Tamié
Terugrit naar het hotel omstreeks 17.00 u
Bezoek van de Chai du XVème siècle du Château des Comtes de Challes
4-gangen diner op basis van half-pension in hotel Château des Comtes de Challes ;
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen

Contact JDC : André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71)
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3° woensdag 06/9/2018 - La Chartreuse – Le Touvet - 135 km
Uitgebreid ontbijt
Voormiddag-rit in het Natuurpark “La Chartreuse”.
Halte en facultatief bezoek aan het klooster La Chartreuse - aan km 41 - vrij bezoek
Halte ‘s middags aan de « Château le Touvet » - 79 km
Coctail op de binnenplaats van het domein tussen onze geliefkoosde automobielen.
Bezoek van de tuinen en het kasteel

Lunch in de “ l’Orangerie du Château le Touvet »
Schotel + dessert + Koffie door restaurateur La Fine Fourchette uit Genoble
Dranken NIET inbegrepen
http://www.lafinefourchette.fr/
Namiddag-rondrit via de Brame Farine streek
Terugrit naar het hotel omstreeks 17.00 u - 56 km
4-gangen diner op basis van half-pension in hotel Château des Comtes de Challes ;
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen

4) donderdag 07/9/2018 : Montagne de l’Epine – Mont Revard – 172 km
Uitgebreid ontbijt.
Voormiddag-rit via Montagne de l’Epine - Lac d’Aiguebelette – 123 km .

Contact JDC : André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71)
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Vrij bezoek van de badstad.
Voorbehouden parking langs de oevers van het meer van
Bourget. Ontmoeting met het stadsbestuur van Aix Les Bains.
Namiddag-rondrit via de Mont Revard – 46 km
Terugrit naar het hotel omstreeks 16.00 u
Muziek concert met evergreens uit de jaren 60 in het kasteel des Comtes de Challes..
Beatles, Elvis, Rolling Stones….
1u00 aperitief concert
1u30 durende dansparty na het avondmal.
http://www.creatles.fr/

4-gangen diner op basis van half-pension in hotel Château des Comtes de Challes ;
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen

5) vrijdag : 07/09/2018
Uitgebreid ontbijt en check-out van de kamers.
Einde van de rally.
Prijs voor deelname
Het forfait bedraagt € 1.412 per koppel voor het volledig evenement. Single : 899.00
Alles is inbegrepen met de uitzondering van de dranken tijdens de middagmalen, alle privé- of andere
‘onvoorziene’ aperitieven
Samengevat is de totaalprijs per koppel van 2 personen inclusief:

Contact JDC : André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71)
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4 x overnachtingen in een dubbelkamer in hotel Château des Comtes de Challes.
4 x ontbijt ;
4 x avondmaal in half-pension – 4 gangen ;
1 verwelkomingsaperitief op 03/09/18 ;
1 lunch (schotel + dessert + koffie) in restaurant - Ferme Auberge de la Charbonnière.
1 bezoek van wijnvoorzieningen het kasteel des Comtes de Challes
1 coctail-aperitief op de binnenplaats van het kasteel Le Touvet.
1 bezoek aan het kasteel Le Touvet inclusief de tuinen.;
1 lunch (schotel + dessert + koffie) in de Orangerie van het kastee le Touvet.
1 muzikaal aperitif-concert met dansanvond
1 rallyplaat ;
beveiligde parking bij hotel Château des Comtes de Challes
beveiligde parking te Charbonnière,, Château le Touvet, Aix Les Bains stad.
De verblijfstaxen ;
De mogelijkheid om deze rondrit te maken ten bate van een liefdadigheidswerk welk zich inzet voor de
strijd tegen kanker
Een voorschot van € 700 wordt gevraagd (vanwege geëist door de hoteluitbater Le Château des
Comtes de Challes en andere bezochte gelegenheden). Bij inschrijving te storten op rekening BE48
2100 5620 9027 van de JDC voor 15/3/2018 en het saldo voor 01/7/2018.
De deelnemer zal zich op eigen initiatief verzekeren tegen een mogelijke annulatie na 01/7/2017.
.
Het aantal deelnemers is beperkt to 50 kamers.
Afsluiten van de inschrijvingen op 01/3/2018.

The only difference between men and boys is the price of their toys.
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
HOE ZICH INSCHRIJVEN ?
Aanmelden bestaat uit een uitnodiging (hierboven) en een inschrijfformulier.
Gelieve het inschrijfformulier op de website van de JDC te downloaden of dit welk U werd toegestuurd
in bijlage van een JDC mail uit te printen en in te vullen. Gelieve het inschrijfformulier, welk tevens de
formule van afstand van verantwoordelijkheid jegens de organisator, te ondertekenen. Zend het
ondertekend inschrijfformulier naar de organisator hetzij per post of per mail
andremariemouton@hotmail.com
Gelieve aub ook het voorschot van € 700 voor uw deelname op de JDC rekening BE48 2100 5620
9027 met referentie « rallye de Savoie Event n°701008 »

Contact JDC : André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71)
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INSCHRIJFFORMULIER
Enkel teruggestuurde en formulieren zijn geldig voor inschrijving na voorafgaandelijk
aanmelding via de JDC weebside.
SAVOIE RALLY : 03 – 04 – 05 – 06 & 07 september 2018
Naam : …………………………………Voornaam : ……………………JDC lidnummer :...........................
Schrijft effectief in voor de Savoie rally van 03 t/m 07/09/2018
Voertuig :……………………………………………………….. Bouwjaar: …………
Privaat adres : …………………………………………………………………………………………………
Tel : …………………..........

GSM : ……….......................

Aantal personen : ……….......

e-mail :……….................................
aantal kamers :...................

Inschrijvingskosten : € 1.412 per kamer op basis van 2 personen
€ 899 voor een single bezetting
Gift aan het Fonds Jacques Goor : (facultatief): € 10 x 2 personen = €

www.fondsjacquesgoor.be

Totaal : € …………..
Verbindt zich om het voorschot van € 700 te storten op rekening JDC BE48 2100 5620 9027 voor
15/3/2018 en het saldo voor 01/7/2018
met vermelding : ‘’ Rallye de Savoie Event n° 701008 ‘’
De deelnemer zal zich op eigen initiatief verzekeren tegen een eventuele annulatie na 01/7/2018.
De deelnemer verklaart af te zien van elke aansprakelijkheid van de organisatoren van de BELGIAN
JAGUAR DRIVERS’ CLUB voor gebeurlijke ongemakken, geleden schade door hemzelf of door
derden tijdens zijn deelname aan de SAVOIE rally, een organisatie van de Belgian Jaguar Drivers’
Club.
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 rally :

André-Marie MOUTON
organisator en regional manager JDC Wallonië
Rue Joseph Wauters 2
4520 WANZE
Gelieve dit formulier ondertekend terug te sturen per brief of per mail aan
andremariemouton@hotmail.com

Datum :

Contact JDC : André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71)

Handtekening :
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