RALLY van BRETAGNE
01 – 02 – 03 – 04 & 05 september 2019
UITNODIGING AAN DE KANDIDAAT-DEELNEMERS
De bvba AM Road Events organiseert voor, onder andere, de leden van de Belgian Jaguar Drivers’
Club de internationale Rally van BRETAGNE.
Het gaat hier niet om een regelmatigsheidsrally maar wel om een toeristische tocht voor JAGUAR en
DAIMLER voertuigen (oldtimers en moderne). Het houdt in dat uw oldtimer of hedendaags voertuig
technisch in perfecte staat verkeert zowel op administratief-, politioneel-, technisch gebied alsook in
regel is met de verzekering. Elke deelnemer verbindt er zich toe om het Frans verkeersreglement na
te leven en verantwoordelijkheid te dragen voor elke gebeurlijke nalatigheid of wetsovertreding en de
organisatoren van de Jaguar Drivers’ Club en AM ROAD EVENTS bvba te ontheffen van elke
verantwoordelijkheid in dit verband.
Wij raden u aan om een algemene wegenkaart van Frankrijk alsook Michelin-wegenkaart n° 308
Morbihan en 319 Loire Atlantique bij de hand te hebben.
DE GROTE KLASSIEKERS : KUSTROUTES – CULINAIRE SPECIALITEITEN – KELTISCHE
MUZIEK - CONCOURS D’ELEGANCE -
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PROGRAMMA VAN DEZE 5-DAAGSE EN ANDERE BIJKOMENDE INFORMATIE.
1° zondag 01/9/2019
U bent welkom vanaf 16u00 in Hotel BARRIERE – L’HERMITAGE om het road book en instructies te
krijgen en de kamers te betrekken.

Luxueus en vermaard 5***** hotel met SPA faciliteiten
5, Esplanade Lucien Barrière – 44504 LA BAULE ESCOUFLAC.
https://www.hotelsbarriere.com/fr/la-baule/l-hermitage.html
uitgebreide presentatie van het hotel te bekijken op You Tube
https://www.youtube.com/watch?v=x-Xxqw8ak4E
https://www.youtube.com/watch?v=x4CvqEbHsUM
Volgende zaken wordt jullie er 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) ;
VOORBEHOUDEN PARKING BIJ HET HOTEL L'HERMITAGE VOOR DE VOLLEDIGE DUUR VAN
HET VERBLIJF
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Verwelkomings-aperitief en cocktail stipt om 18.00 u.
4-gangen diner op basis van half-pension in het hotel L’Hermitage
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
2° maandag 02/9/2019 : Le Golf du Morbihan : 199 km
Uitgebreid ontbijt (kazen, vleeswaren, broodjes, cake, fruit, koffie of thee …)
Voormiddag-rit via de ''Routes du Litoral'' naar Vannes ’’ de typische toeristische wegen van de
bretoense kusten – 105 km.

Voorbehouden stadsparking te Vannes.

www.compagnie-du-golfe.fr
Inscheping omstreeks 11.45u te Vannes aan boord van 'n motorboot van de Compagnie du Golf
voorbehouden voor onze groep enkel.
1.30u durende rondvaart in de baai van de Morbihan.
https://www.youtube.com/watch?v=Uckaoa18sFc
Halte omstreeks 13.00u op het eiland l'île Aux Moines
Restaurant Le San Francisco
Degustatie van schelpdieren – dessert en koffie.
Dranken niet inbegrepen.
http://lesanfrancisco.com/fr/restaurant-ile-aux-moines
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Terugkeer naar Vannes omstreeks 15.30u
Rondrit in het binnenland van de Morbihan : 95 km
Bezoek omstreeks 16.15u aan het Marais Salant – Le Mulon de Pen Bron - de Pon Bron route –
44350 GUERANDE.
http://www.lemulondepenbron.com/visites-dumarais.htmlhttps://www.youtube.com/watch?v=QVUCiG6H3OU

introductievoorstelling over ''le sel du Guérande''op :
https://www.youtube.com/watch?v=oAWMS9nIBrI
Terugrit naar het hotel omstreeks 18.00u.
4-gangen diner op basis van half-pension in het hotel l’Hermitage
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
3° dinsdag 03/9/2019 : Parc Régional de Brière –concours d’élégance - 50km
Uitgebreid ontbijt.
Voormiddag-rit doorheen het regionaal domein “Parc régional de Brière'' - 50 km
Terugrit naar La Baule.
Concours d'élégance omstreeks 12.00u te La Baule in samenwerking met de Lions Club van La Baule
Pays Guérandais. Gebruik van de lunch in de Country club aldaar. Dranken niet inbegrepen.

Deelname aan het Concours d'Elégance is facultatief – hoed en kleed voor de dames, pet
en vlinderdas voor de heren wordt gevraagd/verwacht.
Concert Jazz – Quintet – tijdens 2.00u.
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Verdere invulling van de namiddag kan met gebruik van de infrastruktuur van het hotel en/of verder
verkenning van de baai van La Baule.
4-gangen diner op basis van half-pension in het hotel
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
4° woensdag 04/9/2019 : Le Pays Breton – 172 km
Uitgebreid ontbijt.
Voormiddag-rit via de “Pays Breton'' – 105 km
Bezoek aan de ''Hortensias du Haut Bois'' te Taupont omstreeks 12.00u.
Bezoek met gids in 2 groepen.
Bretoense taart en koffie op basis van hortensia infuus als toemaatje.
http://www.hortensias.fr/
Zie ook de presentatie op :
https://www.youtube.com/watch?v=D4WpDUOXIaA
https://www.youtube.com/watch?v=Kmw5w7AqutQ

Mogelijkheid tot nemen van lunches te Poêmel of langs de oevers van het meer van Lac Au Duc.
Terugrit naar het hotel omstreeks 16.30u
Aperitief-concert van Keltische muziek in het hotel l'Hermitage omstreeks 18.30u voortgezet, na het
avondmaal, met een bijkomde voorstelling omstreeks 20.30u.
Bagad de Nantes https://www.bagaddenantes.fr/
zie ook de presentatie op :https://www.youtube.com/watch?v=vEoitCAYi8E
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4-gangen diner op basis van half-pension in het hotel L’Hermitage.
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
5) donderdag 05/09/2019.
Uitgebreid ontbijt en check-out van de kamers.

Einde van de rally.
Prijs voor deelname :
Het forfait bedraagt €,,1.780.00 per koppel voor het volledig evenement. Single : €,1.215.00,
Alles is inbegrepen met de uitzondering van de dranken tijdens de middagmalen, alle privé- of
andere ‘onvoorziene’ aperitieven.
De totaalprijs per koppel (2 personen) bestaat samengevat uit :
4 x overnachtingen op basis van een dubbelkamer in hotel l’Hermitage te La Baule
4 x ontbijt
4 x avondmaal in half-pension – 4 gangen
1 verwelkomingsaperitief op 01/9/2019
1 voorbehouden parking aan het hotel gedurende het volledig verblijf
1 voorbehouden parking te Vannes
1 rondvaart in de baai van de Morbihan
1 lunch bestaande uit schotel schelpdieren - dessert - koffie - restaurant San Francisco – Iles aux
Moines.
1 bezoek aan de zoutvelden – Le Moulon de Pen Bron
1 deelname aan het mini concours d’élégance te La Baule
1 lunch te La Baule aangeboden door de Lions Club van La Baule Fleurs de Sel
1 Keltisch muzikaal aperitif-concert en avond-concert
1 concert Jazz Quintet
1 rallyplaat.
de verblijfstaxen ;
de Organisator Insolventie verzekeringsdekking
de BA Organisator verzekeringsdekking
De mogelijkheid om deze rondrit te maken ten bate van een liefdadigheidswerk welk zich inzet voor de
strijd tegen kanker
Een € 900 voorschot wordt gevraagd (wegens geëist door uitbaters hotel Barrière l’Hermitage te La
Baule en andere bezochte gelegenheden). Bij inschrijving te storten op rekening BE32 7320 4953
3002 van AM ROAD EVENTS bvba voor 01/5/2019 en het saldo voor 01/7/2019.
De deelnemer zal zich op eigen initiatief verzekeren tegen een mogelijke annulatie na 01/7/2019.

Contact AM Road Events : André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71)

-6-

Het aantal deelnemers is beperkt tot 50 kamers.
Afsluiten van de inschrijvingen op 15/5/2019.

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 :
HOE ZICH INSCHRIJVEN ?

De inschrijving bestaat uit 'n uitnodiging ( hier vooraan) en 'n
inschrijfformulier/verkoopskontrakt.Gelieve het hieronder inschrijfformulier/verkoopskontrakt te willen
invullen of op de site van AM Road Events + dit uit te printen of te scannen.
Graag dan het inschrijfformulier/verkoopskontrakt ingevuld en ondertekend met afstand van verhaal in
hoofde van de organisatoren te willen mailen aan am.road.events@gmail.com of te verzendenper
post.
Het gevraagde voorschot van € 900 te willen overmaken op BE32 7320 4953 3002 van AM Road
Events bvba met de referentie ''rally de bretagne JDC''
Er bestaat de mogelijkheid voor diegene die dit zouden wensen om het verblijf met een speciaal
''GOLF'' moment te verlengen.
Hotel l'Hermitage beschikt namelijk over 'n opmerkelijk golfparcours aan volgende tarieven :
Tarief in half-pension (zonder dranken) inclusief golf :
in individuele kamer : € 324.00 per kamer + € 3.00 verblijfstaks
in dubbele of twin kamer : € 424.00 per kamer + € 3.00 verblijfstaks ;
Ter plaatse te vereffenen door de geïnteresseerden – bedankt om AM Road Events te verwittigen voor
de nodige reservaties te maken.
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INSCHRIJFFORMULIER/CONTRAT DE VENTE
Enkel teruggestuurde en ondertekende formulieren zijn geldig voor inschrijving na
voorafgaandelijke aanmelding
BRETAGNE Rally

:

01 – 02 – 03 - 04 & 05 september 2019

Naam : …………………………………Voornaam : ……………………JDC lidnummer ............
Schrijft effectief in voor de Bretagne rally van 01 t/m 05/9/2019
Voertuig :……………………………………………………….. bouwjaar: …………
Privaat adres : …………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………….......... GSM : ………....................... e-mail :……….................................
Aantal personen : ………....... aantal kamers :...................
Inschrijvingskosten : € 1.780.00 per kamer op basis van 2 personen
€1.215.00 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 € 900 te storten op rekening BE32 7320 4953 3002 van
AM ROAD EVENTS bvba voor 01/5/2019 en het saldo voor 01/7/2019 - met vermelding ‘’ Rallye
de Bretagne‘’
De deelnemer zal zich op eigen initiatief verzekeren tegen 'n eventuele annulatie na 01/7/2019.
Verbindt zich ertoe de verplichte verzekering ''persoons bijstand'' af te sluiten
Verbindt zich ertoe de verplichte verzekering '' auto bijstand met repatriëring en vervangwagen'' af te
sluiten .
De deelnemer verklaart afstand te doen van enig verhaal tegenover de co-organisator BELGIAN
JAGUAR DRIVERS' CLUB voor gevallen van ongemak, eventuele materiële schade en/of lichamelijk
leed opgelopen vanwege deelname aan de Rally van Bretagne georganiseerd door AM Road Events
bvba voor, onder andere, de leden van de BELGIAN JAGUAR DRIVERS' CLUB.
Daarenboven verklaart de deelnemer, door ondertekening van dit formulier, dat hij in orde is met deze
verzekeringen en technische keuring (indien nodig) van zijn voertuig.
Adres secretariaat van de rally : AM ROAD EVENTS bvba - BTW be 0718 871 0453
André-Marie MOUTON
Organisator
2 Rue Joseph Wauters 2 – 4520 Wanze
Gelieve dit formulier ondertekend terug te sturen per brief of per mail of aan :
am.road.events@gmail.com
Datum :

Handtekening :
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