Toscane – Italië
Twee jaar geleden zijn we naar de Eiffel geweest het jaar daarvoor naar Sauerland, beiden een groot
succes.
Het plan om naar de Elzas te gaan wat al jaren in de planning lag ging maar niet door, omdat??? Te
ver?
Nu is het plan gemaakt op vele verzoek om een rit in Italië uit te zetten.
Omdat Jorden Beijerinck vorig jaar zo’n rit in Toscane heeft georganiseerd voor de Jaguar club, die
heel geslaagd was, hebben wij hem gevraagd ons te assisteren voor deze week Toscane.
Het hele draaiboek is doorgenomen en er van uitgaande dat er voldoende deelnemers zijn al
appartementen en kamers gereserveerd.
Het maximum aantal deelnemende auto’s is 30 stuks. Zowel de heen als de terug reis is op eigen
gelegenheid, zodat je de mogelijkheid hebt om die te combineren met andere plannen.
Het verblijf is één week op diverse plaatsen, we gaan hele leuke en mooie steden, dorpen,
(wijn)bedrijven etc. bezoeken, het wordt een zeer boeiend verblijf!
Je inschrijving is pas definitief als er een bedrag overgemaakt is van
€ 150,00 pp. Dit bedrag is voor diners, vervoer etc, zie roadbook.
De betaalgegevens etc. krijg je dan van ons toegestuurd.
Bekijk alvast het draaiboek waar alle informatie van de hele week instaat.
Wij worden op zondag 11 september om 17.00 uur verwacht bij Azenda Agricola Montalpruno in
Poggibonsi – Italië: www.montalpruno.com
Heb je interesse om mee te gaan? Laat het zsm weten, dan sturen wij je het inschrijfformulier toe.
Aanmelden uiterlijk vóór 1 mei 2016, (liefst z.s.m.) zodat je dan nog de vrije keus hebt in het te kiezen
verblijf.
Bijzonderheden:





de autotrein vertrekt nog steeds vanuit Dusseldorf
De inschrijving is pas definitief na ontvangst betaling
Het geheel vindt plaats buiten onze Fiat 124 Spider club om
Het register is financieel niet verantwoordelijk voor de organisatie

Correspondentie vragen en aanmelden aan Jouke en Elisabeth de Vries.: roskamwijn@gmail.com
Betalen aan Jouke en Elisabeth de Vries:
T.A.V: E.M. Duijzer, bank rek. nr. NL57INGB0005963621
Geurdenhof 49
5345 BA OSS
Onder vermelding van: Toscane met duidelijk je lidmaatschapnummer, naam en adres erbij zodat het
makkelijk terug te vinden is.
Tot ziens in Toscane,

Jouke en Elisabeth de Vries
Jorden Beijerinck

