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RALLYE du JURA 

04 – 05 – 06 – 07 & 08 September 2022 

UITNODIGING AAN DE -DEELNEMERS 

De bvba AM Road Events organiseert voor, ondermeer de leden van de Belgian Jaguar Drivers’ Club 
vzw een internationale Rally in de JURA -10de editie. 
Dit is geen regelmatigsheidsrally, maar een toeristische rit voor oldtimer en nieuwe JAGUAR/ 
DAIMLER voertuigen. Dit houdt in dat uw auto technisch, politioneel, administratief en 
verzekeringstechnisch in orde moet zijn. Elke deelnemer moet de Franse verkeersregels respecteren. 
Elke niet-naleving van de hierboven vermelde vereisten zal lieden tot persoonlijke aansprakelijkheid 
voor de deelnemer. De organisatoren van AM ROAD EVENTS bvba en de Belgian Jaguar Drivers’ 
Club vzw kunnen in geen geval verantwoordelijk of aansprakelijk gestel worden.  
Wij raden u aan de wegenkaart van Frankrijk in uw bagage mee te nemen, maar ook de Michelin-
wegenkaart 321 Doubs – Jura. 
 
De Jura is een land van contrasten. U kunt snel van de Canadese sfeer van het land de Grande 
Rivière naar de thermale baden van Divonne-Les-Bains gaan. 
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PROGRAMMA VAN DEZE 5-DAAGSE EN ANDERE BIJKOMENDE INFORMATIE. 

1° Zondag 04/09/2022 
  
U bent welkom vanaf 16u00 in Domaine de DIVONNE in Divonne les Bains om het road book en 
instructies te krijgen en de kamer te betrekken 
                                    
 

             

                 
Domaine de Divonne Grand Hôtel **** Golf &Casino  
Avenue des Thermes – F 01220 Divonne-les Bains 
 
https://www.domainedivonne.com/ 

 U ontvangt een CBC map met : 

 instructies voor de deelnemers ; 
 het roadbook voor elk van de 3 dagen ; 
 diversen 
  een pvc rallyplaat (zie hoofding) 

 
 Alle roadbooks volgen de mooie en kronkelige wegen van de Jura en vooral de Haut Jura. 
 
 
Gereserveerde parkeerplaats op de binnenplaats van het Domein  



     
 
 

 
 
Contact AM Road Events :  André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71) - 3 - 

                                      

Verwelkomings-aperitief en cocktail stipt om 18.00 u. 
 
Diner in het Divonne Grand Hôtel **** 
4-gangen diner op basis van half-pension  gastronomich menu « Charleston » in het restaurant   
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen 
 
2°maandag  05/09/2022 :  Le Haut Jura : 183 km 
 
Uitgebreid ontbijt 
 
Voormiddag-rit via de wegen van « Bois de la Sambine en du Cernois »  – 55  km 
 
Halte en bezoek  aan  – « Musée de la Lunette » (brilmuseum) en  Maison de l’émail (huis van de 
email)  - te Morez 
Vrij of geleid bezoek 
Voorbehouden  privaat en stadsparking 
 

                        
 
.  
Zien website  :  
http://www.maison-email.com/ 
http://www.musee-lunette.fr/fr 
 
Rit via « Gorges de la Bienne  en Tacon » - 54 km 
 
Halte omstreeks het middaguur aan - Ferme auberge La Guienette - 39310 Bellecombe 
 Voorbehouden  privaat parking. 
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https://www.laguienette.fr/ 
 
Proeverij van de salade » jurassienne – Jambon au foin – omelette norvégienne « en koffie. 
Dranken niet inbegrepen. 
Voorbehouden  privaat parking 
 
 
 

 
 
Namiddag-rit in « les Monts du Jura » - 99 km 
 
Terugrit naar het hotel omstreeks 18.00u.  
 
Diner in het Divonne Grand Hôtel **** 
4-gangen diner op basis van half-pension  gastronomich menu « Charleston » in het restaurant 
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen 
 
3° dinsdag 06/09/2022 : De Jura  
 
Uitgebreid ontbijt 
 
Voormiddag-rit via rechtstreeks wegen - 103 km 
 
Middaghalte en bezoek  aan  « Grandes Saline te Saline les Bains » –UNESCO werelderfgoed 
geleid bezoek 
Voorbehouden  privaat parking 
 
 https://www.salinesdesalins.com/ 
 



     
 
 

 
 
Contact AM Road Events :  André-Marie Mouton (0032 496 62 62 71) - 5 - 

                                      

 
 
 
Halte omstreeks het middaguur aan Auberge MARLE - 25540 Myon.-13 km 
Voorbehouden  privaat parking 
https://hotel-marle.fr/ 
 

 
 

Dagprogramma in samenwerking met de clubleden van de Old Car Club Jurassien   
 
Proeverij van « croutes forestières et morilles » – vacherin maison & koffie 
Dranken niet inbegrepen 
Voorbehouden  privaat parking 
 
Terug via de Doubs - Zwitserland  – en het Lerman meer – 103 km  
 
Terugrit naar het hotel omstreeks 18.00u.  
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Diner in het Divonne Grand Hôtel **** 
4-gangen diner op basis van half-pension  gastronomich menu « Charleston » in het restaurant 
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen 
 
4° woensdag  07/09/2022 : Haut Jura – 160 km 
 
Uitgebreid ontbijt 
 
Voormiddag-rit via « la Côte de Nyon – St Cergue » – 27 km 
Halte aan « Fort des Rousses « te 39220 Les Rousses. 
 
Bezoek aan het fort en zijn kelders van Comté, wereldunicum  
Voorbehouden  privaat parking 
 

 
 
https://www.fort-des-rousses.com/fr 
 
 
Voormiddag rit via de Parc Naturel Régional du Haut Jura – 61 km 
 
Halte omstreeks het middaguur in ’’hôtel LEPREFILET *** te 39310 Les Molunes. 
Proeverij van huisgerechten – dessert en koffie. 
Dranken niet inbegrepen. 
Voorbehouden  privaat parking 
. 
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http://www.hotel-leprefillet.com/ 
 
 
Namiddag rit via les Gorges du Longviry et du Fulmen – 96 km 
 
Terugrit naar het hotel omstreeks 18.00u.  
 
Diner in het Divonne Grand Hôtel **** 
4-gangen diner op basis van half-pension gastronomich menu « Charleston » in het restaurant 
½ fles wijn per persoon, waters/koffies inbegrepen 
 
5° donderdag 08/09/2022 
 
Uitgebreid ontbijt en check-out van de kamers. 
 
Einde van de rally. 
. 

 
Prijs voor deelname : 
 
Het forfait bedraagt € 1.875.00 per koppel voor het volledig evenement. Single : €,1.395.00, 
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 “Confort kamer” 
4 x ontbijt  
4 x avondmaal in half-pension – 4 gastronomiche gangen 
1 verwelkomingsaperitief op 04/09/2022 
1 Dagelijks voorbehouden parking op het binnenplein van «  Domaine de Divonne » 
1 bezoeken aan  Musée de la Lunette (brilmuseum) en Maison de l’Emaille (huis van de email) Morez 
1 Voorbehouden  privaat en stadsparking in Morez 
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1 lunch Jurassien – dessert - koffie - Ferme Auberge aan Bellecombe 
1 bezoek aan de Grandes Saline te Saline les Bains  
1 lunch proeverij regional gerecht – dessert en – koffie te Marle Restaurant. 
1 bezoek Fort en Kelders aan « Fort des Rousses » 
1 lunch proeverij van lokale produkten Haut Jura aan het hôtel LEPREFILET *** - Les Molunes 
1 aandenkenplaat email JDC – rallye du Jura 2022 
1 rallyplaat. 
1 film als aandenken aan het evenement en tevens ,elke avond op scherm, 'n video projectie van de 
   voorbije dag.  
de verblijfstaxen in Frankrijk 
de Organisator Insolventie verzekeringsdekking 
de BA Organisator verzekeringsdekking 
de belgisch en frankrijk BTW 
 
Het is onnodig het Zwitserse vignet te kopen want alle roadbooks zijn geschreven zonder 
gebruik te make van de Zwitserse snelwegen. 
 
  
De mogelijkheid om deze rondrit te maken ten bate van een liefdadigheidswerk welk zich inzet voor de 
strijd tegen kanker  

 
Een € 1.000 voorschot wordt gevraagd (wegens geëist door uitbaters Domaine de Divonne en andere 
bezochte gelegenheden). Bij inchrijving te storten op rekening BE32 7320 4953 3002 van AM ROAD 
EVENTS bvba voor 01/03/2022 en het saldo voor 01/08/2022. 
 
Elk deelnemer  zal op eigen initiatief verplichtend beschikken over :   
 

1) een reisannulerings-verzekering  geldig vanaf  01/6/2022. 
2) een persoonlijke bijstands verzekering . 
3) een voertuig bijstands-verzekering inclusief rapatriëring en 
beschikking over een vervangings-voertuig. 
Mogelijke vereiste van een sanitair paspoort (indien vereist) 
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot maximum van 40 kamers 
 

Afsluiten van de inschrijvingen op 01/08/2021. 

The only difference between men and boys is the price of their toys. 
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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 € 1.000 te willen overmaken op BE32 7320 4953 3002 van AM Road 
Events bvba met de referentie ''rallye du Jura - JDC'' 

Voor geïnteresseerden bestaat de mogelijkheid om voor- of achteraf het verblijf met één dag te 
verlengen. 
Tarief overnachtingen + ontbijt : € 100,00 per persoon per dag. 
Reservering : enkel en exclusief via AM Road Events. 
 
 
 


