! 'Abbey Road Drive’ !

Bourgondy Grand Tour
13 – 15 mei 2022

Laat je inspireren door eeuwenoude tradities!
Jouw rallywagen en de pelgrimspaden van weleer. Een inspiratie…
De per 15 februari jl. aangepaste coronamaatregelen geven ons gelukkig weer de ruimte. Deze
editie van de ‘Bourgondy Grand Tour’ kan dus ongestoord op weg in die fraaie en uitdagende
omgevingen waarvan wij al méér dan twaalf jaar mogen genieten. We laten ons dit keer inspireren
door de eeuwenoude geschiedenis van pelgrims, kloosters en het rijke roomse leven. We gaan
genieten van onze auto, van die prachtige wegen en van elkaar. Het mei-zonnetje staat te
wachten, in een wonderschone wereld die dan vol staat met prachtig gekleurde bloesem (het beste
fruit komt hier vandaan!). We blijven genieten dus!

Thema
We gaan in deze editie (de dertiende alweer!) op zoek naar het ontstaan van de geschiedenis van
kloosters, de kronkelige wegen om die te bereiken, de stilte van de natuur eromheen. De omgeving
van ons hotel is bezaaid met abdijen en conventen. In het mooiste stukje van Zuid-Limburg
verblijven we gedurende ons weekend en onze route voert ons erlangs. Ook The Beatles inspireren
ons. Hun laatste album, Abbey Road, kent een aantal nummers dat op ons van toepassing is. Zoek
ze maar eens op: ‘Come Together’, ‘Here Comes The Sun’ en ‘Golden Slumbers’.
De Bourgondy Grand Tour. Alles zit al in de naam. Met volle teugen genieten, een reis door een
oeroud landschap, verbonden zielen. En dat alles met een scheutje contemplatie misschien?

Onze rit door het serene kloosterleven van toen
Op zaterdag 14 mei staat ons in ieder geval weer autosport te wachten. We starten vanaf ons
“convent” om onze pelgrimstocht in te zetten. De kronkelige wegen leiden ons in een landschap
van weleer, door de heuvels van Zuid-Limburg richting het door vulkanen gevormde landschap van
de Duitse Eifel. Onderweg genieten we van een korte koffiestop. De wegen voeren ons verder door
de Eifel naar een magnifiek gelegen klooster, waar eeuwenoude tradities gezorgd hebben voor een
aangename sfeer waarbinnen we onze lunch genieten. Via de prachtige ‘Hoge Venen’ worden we
teruggeleid naar ons verblijf. Onderweg wachten ons de uitdagingen van het road book, de
spanning van een klassementsproef; alles om onze rally skills te beproeven. En zoals altijd bepaal
jíj weer hoe je de dag gaat beleven: lekker rijden, mét of zónder competitie.

Ons verblijf gedurende 13-15 mei
We verblijven voor twee nachten in Hotel Slenaken, het hoogst gelegen hotel van Nederland,
gesitueerd in het mooiste gedeelte van het Limburgse heuvellandschap. Aangenaam verpozen in
een hotel met een geschiedenis: door toedoen van ‘De Heeren van Slenaken’ kreeg het namelijk
haar huidige vorm. Het restaurant draagt sindsdien trots dezelfde naam als van deze herenclub,
van huis uit samengesteld uit Bourgondiërs. Op vrijdagavond en zaterdagavond dineren we daar
ook. Een mooie plek met een wijds uitzicht en opgevrolijkt met Limburgse gastvrijheid. Een
gezellige bar zorgt voor de nodige ambiance tijdens de apéritiefjes, maar is ook uitermate geschikt
voor de ‘afzakkertjes’….
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Wat krijg je voor je geld:
All-in prijs voor het hele weekend per equipe (2 personen):
Hierin is begrepen:
• 2 hotelovernachtingen inclusief ontbijt
(op basis van 2 personen op de kamer), toilet, douche/bad
• verblijfsheffing
• driegangendiner op vrijdagavond
• feestelijk viergangendiner op zaterdagavond
• koffie en lunch onderweg tijdens de rally, road book, rallystickers, foto
Vraag het Organisatiecomité naar de voorwaarden bij afwijkende logies.
Alle andere kosten (drankjes, versnaperingen, eigen bestellingen, etc.) zijn voor eigen rekening.

www.bourg-gt.nl
www.hotelslenaken.com

Let op! Hotels worden nu snel volgeboekt!
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€ 655,00

