Oldtimerreizen naar Frankrijk 2018. Bourgogne en Loire.
Van zaterdag 2 juni 2018 tot zaterdag 9 juni 2018 bestaat de mogelijkheid deel te nemen aan een 8
daagse reis naar de Zuid-Bourgogne. Deze reis start in Zuid-Limburg. Op de heen- en terugreis wordt
overnacht.
Voor de heenreis plannen we op de 2e dag een bezoek aan een Chateau in de buurt van Beaune met
een unieke verzameling van Oldtimers van verschillende aard en wel van straaljagers tot auto’s, ode
fietsen en oude motoren . In het origineel , maar ook in miniatuur uitvoering.
Tijdens het verblijf in de Zuid-Bourgogne staat in de planning een bezoek aan een wijnkasteel, een
privé kasteel, een kasteel in eigendom van de staat, een bezoek aan Cluny en een bezoek aan een
grote streekmarkt met aansluitend lunch op een speciale locatie.
Bij de reis zorgen we naast de overnachtingen , voor het ontbijt, de lunches en de diners. De drankjes
zijn voor eigen rekening.
Daar de overnachting plaatsvindt in een Chateau met een beperkt aantal kamers is deelname
mogelijk voor maximaal 3 koppels.
In 2018 is nog een 2e reis in de planning van 15 september 2018 tot zaterdag 22 september 2018 .
Even als de 1e reis hebben we ook hier weer op de heen- en terugreis een overnachting. In de Loire
regio hebben we een locatie gevonden in een voormalige herenboerderij met kleinere en grotere
kamers en een uitstekende keuken. De reis wordt georganiseerd onder dezelfde voorwaarden als de
1e reis. We laten u niet alleen kennismaken met de wereldwijde bekende kastelen van deze
regio,maar ook diverse kleinere minder bekende locaties met o.a. vergeten planten en groenten en
een champignon kwekerij in grotten.
De locatie in de Loire is ook niet te groot. En hier kunnen we beschikken over een zestal kamers. Voor
deze reis is deelname mogelijk van 5 koppels.
Vooraf aan beide reizen zal er een kennismaking met alle deelnemers worden georganiseerd in ZuidLimburg.
Bent u geïnteresseerd in deelname dan kunt u via ons verdere informatie krijgen.
Ine Hellwig en Jan Wddershoven.
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