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Zondag 17 JUNI 2018

Route des Châteaux en Condroz - Ardennes
Sluing v/d inschrijvingen: 10/06/2018

Tour de Jusce d’Ouﬀet

Vertrekkend bij de “Tour de Jusce” van Ouﬀet rijden wij langs kleine, toerissche wegen,
die ons van een betoverend landschap met valleien en bossen laten genieten, kleine dorpjes
met prachge kastelen, zó typisch voor de Condroz en het Noorden van de Ardennen …
Wij rijden door Anthisnes met een Tuchthuis van de XII° eeuw, Clavier, Septon en Durbuy,
het kleinste stadje ter wereld, Mormont midden in de bossen voor de grote jacht, om dan
aan te komen in La-Roche-en Ardenne in de valei van de Ourthe, waar Jean-Pierre ons met
een « very Brisch » middagmaal zal verwennen: surprise, suprise, ….
Samen, met mijn vriend Marc Hulin, hebben wij dit
parcours uitgesppeld: aangenaam en cultureel, we
laten jullie een mooi souvenir van een streek die wij
koesteren… Een vragenlijst, in de vorm van een Quizz wordt
aan elke deelnemer gegeven en de winnaar behaalt een prijs.
Voor de onvermoeibare onder ons, is er de mogelijkheid om het Feodaal Kasteel met oorlogsmuseum van La Roche ook nog te bezoeken.

•

09:00 u: Ontvangst en ontbijt à la Tour de Jusce d’Ouﬀet, Rue du Perron, 4590 Ouﬀet.

•

10:00 u: Brieﬁng en vertrek

•

13:00 u: Aperief en maaljd à La-Roche-en-Ardenne

•

15:30 u: Prijsuitreiking

•

16:30 u: Bezoek aan het “château féodal” of het “musée de la guerre” voor de lie>ebbers.

De deelnameprijs is 65 € per persoon.
Het bedrag omvat: Rally plaat, Roadbook, Ontbijt, Aperief Cava, Drie gangen menu, Wijn, Water, Koﬃe
Onze vrienden uit het verre Noorden kunnen eventueel reeds een dagje voordien afzakken?
Er zijn meerdere hotels in de onmiddelijke nabijheid. Even op Google kijken. Of Philippe kan u met plezier adviseren !

Dank aan onze sponsors:
Garage Dany Hody, Moulin Lochet 8, 4877 Olne
Garage Jaguar Spirlet, 2 Rue Princesse Astrid 4671 Barchon.

De inschrijving loopt via de JDC website of via de LINK in de begeleidende mail.
Uw inschrijving is pas deﬁnief NA ontvangst van uw betaling op onze bankrekening.
Noodzakelijke meldingen bij uw betaling: uw naam, lidnummer en onze referene: EVENT 701 025
IBAN: BE48 2100 5620 9027 - BIC: GEBABEBB
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