35 jaar

Fiat 124 Sport Spider Register
Jubileum weekend
6 en 7 juni 2015
Beste Spideristi,

In 2015 bestaat ons Register alweer 35 jaar.
Dit willen we feestelijk vieren met een Jubileum
weekend dat zal plaats vinden op zaterdag 6 en
zondag 7 juni 2015.
Wij nodigen jullie hierbij uit om deel te nemen
aan dit weekend.
Het programma zal er, zonder alles te verklappen, als volgt uitzien.

We vervolgen onze rit naar het hotel,
waar we een eigen parkeerterrein voor
onze spiders hebben. Dit is de eindbestemming voor de zaterdag.

Locatie van de koffiestop, waar we ook
het muziekmuseum bezoeken.

Zaterdag 6 juni worden jullie ontvangen in Ochten
en we vertrekken van hier stipt 09.30 uur.
Van Ochten gaan we als eerste naar een koffiestop
waar we naast de koffie met iets lekkers een
rondleiding krijgen in het muziekmuseum.
Na deze stop gaan we richting De Peel, waar we
de lunch zullen gebruiken.
Hiervoor hebben we een uur de tijd om weer
tijdig te vertrekken naar de volgende interessante
locatie.

Op deze locatie hebben
we een vrije bezichtiging
en een educatieve
rondleiding.

12

Ons hotel.

In dit hotel hebben we een aantal
kamers voor het Spider Register
gereserveerd.
Hier zullen we gezamenlijk het
diner gebruiken waarbij we gezellig
kunnen bijpraten.
Na het diner kan voor de liefhebbers gebruik gemaakt worden van
de bar.
Dit wel voor eigen rekening.
Dit is de plek waar
we lunchen
en waar we een
rondleiding hebben
geregeld.

Zondag 7 juni vertrekken we naar België
voor de tweede dag van ons Jubileum
weekend.
Het vertrek is uiterlijk 10.00 uur.
Van hier gaan we naar de koffiestop,
waar we een interessante uitleg en rondleiding krijgen in een boerderij met
speciale dieren. Voor de liefhebbers zijn
hier ook mooie dingen te koop.

Zeer aaibare dieren.

Hierna vervolgen we onze weg naar de lunchlocatie, waar we een rondleiding door het complex krijgen.

We sluiten het Jubileum weekend af in de omgeving van
Valkenswaard met een dinerbuffet, waarna we kilometers,
vele verhalen en mooie herinneringen verder, weer om 20.00
uur huiswaarts gaan, dromend over wat het 40 jarig
jubileum weer zal gaan brengen.

Kortom een weekend om niet te missen.
Evenals bij het vorige jubileum, waaraan totaal ruim
60 spiders deelnamen, rekenen we op een grote opkomst.
Wij zien jullie graag op 6 en 7 juni 2015

De kosten voor deelname zijn:
- zaterdag én zondag inclusief overnachting, gebaseerd op een 2 persoonskamer : € 105,- p.p.
- zaterdag én zondag inclusief overnachting, gebaseerd op een 1 persoonskamer: € 130,- p.p.
- alleen de zaterdag óf alleen de zondag: € 35,- p.p./dag.
De genoemde prijzen zijn inclusief koffiestops, lunches, diners en entreegelden.
Voor de deelnemers aan het hele weekend zijn hierbij ook de kosten van overnachting met ontbijt inbegrepen.

Interesse? Meld je dan vóór 15 februari 2015 aan via fiat.spider.events@gmail.com,
of bij José van Veldhuizen, Burg. Verbrughweg 10, 4024 HR Eck en Wiel, tel. 0344 691873,
dan ontvang je een inschrijfformulier en verdere informatie..
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