RALLYE van CORREZE
07 – 08 – 09 – 10 & 11 September 2021
UITNODIGING AAN DE KANDIDAAT-DEELNEMERS
De bvba AM Road Events organiseert voor, ondermeer de leden van de Belgian Jaguar Drivers’ Club
de internationale Rally van de CORREZE.
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 329 Corrèze
Dordogne bij de hand te hebben.
HET MIDDENGEBERGTE – PRIVATIEF LANDELIJKE CHALET ECOLOGISCH VERANTWOORDE
OVERNACHTINGEN - KRONKELEND WEGENNET - AMBACHTELIJKE PRODUKTEN.
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PROGRAMMA VAN DEZE 5-DAAGSE EN ANDERE BIJKOMENDE INFORMATIE.
1° Dinsdag 07/09/2021
U bent welkom vanaf 16u00 in Domaines des MONEDIERES om het road book en instructies te
krijgen en het chalet te betrekken.
.
Elke dubbele of single bezetting zal over een apart chalet beschikken (bekomen uitzondering).

Domaine des Monédières – Résidence de Tourismes ****
D26 19800 Meyrignac l’Eglise
https://www.domaine-des-monedieres.com/
Volgende zaken worden jullie er overhandigd :





een omslag met daarin de instructies aan de deelnemers ;
het roadbook voor elk van de 3 dagen ;
een pvc rally-plaat (zie hoofding)
diverse

De road-books gaan over de mooie maar kronkelende routes van de Corrèze.
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Uitzonderlijk toegelaten voor deze oldtimer-rallys zal het domein dus toegankekijk zijn voor
onze Jaguar/Daimler wagens. Voorbehouden parking onmiddellijk naast het chalet voor de
algehele duur van jullie verblijf.
Verwelkomings-aperitief en cocktail stipt om 18.00 u.
4-gangen diner op basis van half-pension in het Restaurant - chapiteau
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
2° woensdag 08/09/2021 : Terre et Eaux : 183km
Uitgebreid ontbijt
Voormiddag-rit via de wegen van les « Gorges de la Maronne » – 119 km
Halte en bezoek aan middeleeuwse hoeves - Le Puy d’Arrel – 19220 – Saint Julien aux Bois
www.fermesdumoyenage.com
Vrij of geleid bezoek

.
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Halte omstreeks middag aan « Restaurant Le Sablier du Temps » – 19400 – Argentat
Voorbehouden privaat en stadsparking.
http://sablier-du-temps.com/
Proeverij van « een Paté Limousin » met een « salade corrézienne » – dessert en koffie.
Dranken niet inbegrepen.

Namiddag-rit in de Corrèze : 64 km
Terugrit naar het hotel omstreeks 18.00u.

4-gangen diner op basis van half-pension in het Restaurant - chapiteau
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
3° donderdag 09/09/2021 : Les Gorges de la Dordogne - 209 km
Uitgebreid ontbijt
Voormiddag-rit naar « Gorges de Dordogne » - 85 km
Middaghalte aan het Château de Val – 15270 Lanobre
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Kasteel wordt voorbehouden voor ons ontvangst
Vrij of geleid bezoek van het kasteel
http://www.chateau-de-val.com
https://www.youtube.com/watch?v=iewsfFu9NF8

Receptie: dinercocktail – 10 zakouskis aangeboden door Central Hôtel Bort Les Orgues
Dranken niet inbegrepen.
https://www.logishotels.com/fr/hotel/logis-central-hotel-785?partid=661
Terugrit via « les Gorges de la Diège en « du Vianon » –124 km
4-gangen diner op basis van half-pension in het Restaurant - chapiteau
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
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. 4° vrijdag 10/09/2021 : Le Plateau des Millevaches en Limousin – 160 km
Uitgebreid ontbijt
Deze dag gebeurt gezamelijk met onze vrienden van de lokale Corrèze club - TREIGNAC AUTO
PASSION

Voormiddag-rit in « Le Parc Régional des Millevaches » –115 km
Halte voor Kastel de Bity – Voorzitter Jacques Chirac - Halte en bezoek « Eglise des 2 papes
Corréziens » à Rosiers d’Egleton Halte – look - Mont Bessou - Koffie en diverse.
Bezoek Treignac dorp en gemeenschapshuis réceptie
Middaghalte Lac de Treignac – Coté Ti Plage
Proeverij van lokale produkten – koud buffet – Koffie.
Dranken niet inbegrepen.
Namiddag – rit « Le Massif des Monédières » : 45 km
Halte - look - Suc au May
Halte en bezoek Kapel Lestards
Terugrit naar het hotel omstreeks 16.30u
Aperitief-concert van Corrèze muziek in De Monédières omstreeks 18.30
uvoortgezet, na het avondmaal, met danses folkloriques corréziennes Les Gounauds de Bort
omstreeks 20.30u
https://www.lesgounaudsdebort.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=Ekm_Ac1jf2U
4-gangen diner op basis van half-pension in het Restaurant - chapiteau
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen
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5) zaterrdag : 11/09/2021
Uitgebreid ontbijt en check-out van de kamers.
Einde van de rally.

Prijs voor deelname :
Het forfait bedraagt € 1.520.00 per koppel voor het volledig evenement. Single : €,835.00,
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 uit samengevat :
4 x overnachtingen op basis van een dubbelkamer in’n privatief chalet Domaine des Monédières
4 x ontbijt
4 x avondmaal in half-pension – 4 gangen
1 verwelkomingsaperitief op 07/09/2021
1 voorbehouden parking bij uw chalet
1 bezoek van middeleeuwse hoeven
1 lunch Paté Limousin – salade corrézienne – dessert en koffie - Restaurant Le Sablier du Temps
1 voorbehouden privaat en stadsparking in Argentat.
1 bezoek van het « kasteel « Château de Val »
1 dinercocktail - « Château de Val «
1 Koffie en diverse Mont Bessou.
1 Proeverij van lokale produkten - Koffie - - Restaurant Coté Ti Plage – Treignac
1 folkloristisch muzikaal optreden
1 rallyplaat.
1 film als aandenken aan het evenement en tevens ,elke avond op scherm, 'n video projectie van de
voorbije dag.
de verblijfstaxen
de Organisator Insolventie verzekeringsdekking
de BA Organisator verzekeringsdekking
de belgisch BTW
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 Domaine des Monédières en
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andere bezochte gelegenheden). Bij inschrijving te storten op rekening BE32 7320 4953 3002 van AM
ROAD EVENTS bvba voor 01/8/2021 en het saldo voor 15/8/2021.

Elk deelnemer zal op eigen initiatief verplichtend beschikken over :
1) een reisannulerings-verzekering geldig vanaf 01/8/2021.
2) een persoonlijke bijstands verzekering .
3) een voertuig bijstands-verzekering inclusief rapatriëring en
beschikking over een vervangings-voertuig.
Mogelijke vereiste van een sanitair passpoort.
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum van 50 chalets.

Vooraang wordt gegeven aan de deelnemers van de 9 voorafgaande
evenementen en deelnemers wordt gegeven aan 2020
Afsluiten van de inschrijvingen op 01/08/2021.
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/verkoopcontract. Gelieve
het hieronder inschrijfformulier/verkoopcontract te willen invullen of op de site van AM Road Events +
dit uit te printen of te scannen.
Graag dan het inschrijfformulier/verkoopcontract ingevuld en ondertekend met afstand van verhaal in
hoofde van de organisatoren te willen mailen aan am.road.events@gmail.com of te verzenden per
post.
Het gevraagde voorschot van € 900 te willen overmaken op BE32 7320 4953 3002 van AM Road
Events bvba met de referentie ''rallye Corrèze - JDC''
Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om voor- of achteraf het verblijf met één dag te
verlengen.
Tarief : € 70,00 per persoon per dag.
Reservering : enkel en exclusief via AM Road Events.
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INSCHRIJFFORMULIER/VERKOOPCONTRACT
Enkel ondertekende en teruggezonden inschrijffformulieren zullen in aamerking komen voor
deelname
Rally van de CORREZE : 07 – 08 – 09 - 10 & 11 september 2021
Naam : …………………………………Voornaam : ……………………JDC lidnummer ............
Schrijft effectief in voor de rally van Corrèze van 7 t/m 1/09/2021
Voertuig :……………………………………………………….. bouwjaar: …………
Privaat adres : …………………………………………………………………………………………………
Tel : ………………….......... GSM : ………....................... e-mail :……….................................
Aantal personen : ………....... aantal chalet :...................
Inschrijvingskosten : € 1.520.00 per chalet op basis van 2 personen - €835.00 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 01/08/2021 en het saldo voor 15/08/2021 - met vermelding ‘’
Rallye Corrèze - JDC‘’
De deelnemer zal zich op eigen initiatief verzekeren tegen 'n eventuele annulatie na 01/08/2021.
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.
Verbindt zich ertoe het road-book van deze rally van de Corrèze niet ter beschikking te stellen van
andere clubs, verenigingen of dergelijke.
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 Corrèze 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 André-Marie MOUTON
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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