BRUSSEL - LE MANS - BRUSSEL

GREAT ROADS
GREAT PEOPLE
GREAT FUN

Donderdag 30 juni - dinsdag 5 juli 2022
6 dagen - 5 nachten
Naar de Le Mans Classic 2022 …

WWW.ROADWORX.BE

De Roadworx "Brussel - Le Mans - Brussel" is de derde uitgave van
een relaxe classic car en GT rally door het Noorden van Frankrijk naar
de Le Mans Classic 2022 met in optie een 1- of 2-daags bezoek in
V.I.P.-arrangement aan de classic races op het legendarische Circuit
de la Sarthe.

INFORMATIEBROCHURE

Een echte must voor de classic sportscar aficionado …

Het roadbook van deze conceptrally gidst u op 2 dagen vanuit Brussel
naar Domaine de Villeray, zo’n 50 km ten oosten van Le Mans dat dan
ook 2 dagen als uitvalsbasis voor onze trip(s) naar het circuit of een
alternatief programma fungeert. De terugrit naar Brussel, via een
andere aantrekkelijke route, neemt dan opnieuw 2 dagen in beslag.

Hoofdkenmerken
★

Toeristische rally voor classic cars en GT’s in 4 etappes met
bezoek aan de classic sportscar races op het Circuit de la
Sarthe van Le Mans. De rally is zelf geen snelheids- of
regularitywedstrijd.

★

Uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen op donderdagmorgen.

★

5 hotelarrangementen voor 2 personen telkens met
uitgebreid ontbijtbuffet.

★

4 x "food truck lunch" voor 2 personen op de heen- en
terugetappes

★

4 x 3-gangendiner (exclusief dranken) voor 2 personen (niet op
zaterdag).

★

Closing dinner voor 2 personen op dinsdagavond.

★

Professioneel roadbook met rallyprogramma, aanbevolen route
van ca. 1.200 km in “bemeterde bol-pijl” met aanduiding van
koffie- en lunchspots.

★

Digitale kaarten van alle etappes in de vorm van GPXbestanden die u kan lezen op smartphone of tablet, steeds
handig voor de navigator of de piloot alleen.

★

Enkel verharde of goed berijdbare wegen (snelwegen zijn uit
den boze).

★

Bagageservice vanuit België en tussen de hotels in Frankrijk.

★

Meereizende technische interventieservice voorzien door
Roadworx Technix om u te helpen bij pech onderweg.

★

VAB-bijstandspolis in optie (repatriëring van de wagen +
personenbijstand).

★

Maximaal 15 wagens (30 personen) - minimaal 10 wagens (20
personen).

★

Volledig CO2-neutraal : door tussenkomst
van Green Classic Heritage plant Roadworx
Rallies 32 bomen voor elke wagen die aan
deze rally deelneemt !

Hotels
Wij selecteerden voor u volgende sfeervolle klassehotels :

Château de la Tour in Gouvieux - Chantilly (2 overnachtingen)
Domaine de Villeray in Condeau (3 overnachtingen)
In beide hotels voorzien wij voor u gratis parking, een luxe dubbele of twin kamer, bubblesbar à volonté aan de Roadworxvlag bij aankomst van de elke rallyetappe.

Programma en timing
Donderdag 30/06/22 : Brussel - Chantilly (ca. 300 km)
Het Roadworxteam verwacht u op donderdagmorgen in
Salons Waerboom, Groot-Bijgaarden, voor een
energetisch ontbijt, uitdeling van de rallybags met
roadbooks en “goodies” en een korte briefing.
We vlaggen de rally dan in en rijden via het Pajottenland
en het glooiende Henegouwen naar de Franse grens. In
Noord-Frankrijk doorkruisen we het Parc Naturel
Régional de l’Avesnois en eren we enkele legendarische
passages uit Paris-Roubaix.
Zoals ook op vrijdag, maandag en dinsdag voorzien wij op een aangename hergroeperingsplaats een "food truck lunch" voor alle deelnemers.
We rijden dan verder door de hoogvlakte van Saint-Quentin, de bossen van Compiègne en
de Aisne en de Oise tot in het Noorden van Parijs waar we dineren, overnachten en
ontbijten in Château de la Tour in Gouvieux, een deelgemeente van Chantilly.

Vrijdag 01/07/22 : Chantilly - Le Mans (ca. 250 km)
Vrijdag vervolgen we onze route ten westen van Parijs langs de boorden van de Seine in
een afwisselend landschap van weiden, bossen en authentieke geklasseerde dorpen
richting Basse-Normandie.
Dan trekken we verder zuidwaarts naar de streek van de Perche waar u zich een personage
waant in de wereld van Midsomer Murders met zijn lieflijk natuurschoon en authentieke
dorpsgezichten. We bereiken dan het Domaine de Villeray in Lieu-dit Villeray, een
gehucht van Condeau, op een 50 km ten noord-oosten van Le Mans. Het domein bestaat
uit een watermolen en een château, beide met uniek ingerichte kamers die voor 3 nachten
voor u gereserveerd zullen zijn.

Zaterdag 02/07/22 : a day at the races of alternatief programma
Op zaterdag en zondag houden we Domaine de Villeray als uitvalsbasis. Na het ontbijt kan
u de dag invullen met een trip naar de Le Mans Classic 2022 of met een alternatief
programma voor de levensgenieter die iets minder warm loopt van de racebolides op het
circuit.
In de eerste optie bieden we het Le Mans Classic V.I.P. privilege package aan in een 1- en
2-daagse formule. Vanuit Villeray is het een klein uurtje rijden tot op de V.I.P.-parking van het
Circuit de la Sarthe. U kan zelf met de oldtimer heen en terug rijden aan de hand van een
roadbook dat wij bijkomend voorzien of u kan beroep doen op de shuttle service die wij
voor u zullen coördineren.
Dit V.I.P. privilege package voorziet verder in een programmaboek, algemene toegang tot
het circuit (open paddocks met stands van de deelnemende racewagens en zo’n 8.000
tentoongestelde club cars), ongelimiteerde toegang tot het overdekt terras met zicht op de
start-finishline en de privilege area met exclusieve hospitality (doorlopend open bar,
gourmet lunch bereid door sterrenchef Michel Rostang).

Voor het race schedule van deze zaterdag
verwijzen we graag door naar de website
www.lemansclassic.com
Het alternatief programma kan u in alle
vrijheid zelf invullen. Wij geven alvast volgende
tips mee : het Domaine de Villeray biedt zelf tal
van mogelijkheden (le “Spa Pom”, mountain
bike, kanovaren op het riviertje de Huisne)
maar verder kan u een bezoek brengen aan
Chartres, Blois of Chambord, 18 holes spelen
op de Golf de Bellême of een relaxe rondrit
maken op de “Chemin des Abbayes” in de
Perche.
Het diner is vrij maar de chef van het hotel biedt u alvast een à la carte oplossing.

Zondag 03/07/22 : another day at the races of alternatief programma
Zie het zaterdagarrangement maar ’s avonds met aperitief en diner in het hotel inbegrepen.
Voor het race schedule van deze zondag verwijzen we graag opnieuw door naar de website
www.lemansclassic.com.

Maandag 04/07/22 : Le Mans - Chantilly (ca. 250 km)

De 2-daagse terugrit naar Brussel begint met een eerste leg noordwaarts door het Parc
Naturel Régional du Perche (na 2 dagen nog steeds adembenemend) en het Normandische
landschap naar het Parc Naturel Régional du Vexin français. Eindpunt van de dagrit is
opnieuw Château de la Tour in Gouvieux voor een bubbels-bar en het 3-gangenmenu op
u wachten.

Dinsdag 05/07/22 : Chantilly - Brussel (ca. 300 km)
De afsluitende rit via alternatief parcours door Picardië en le Nord brengt ons terug naar de
Frans-Henegouwse grens en dan terug naar Salons Waerboom in Groot-Bijgaarden waar
we na de finishvlag, aperitief en “closing dinner” van elkaar afscheid nemen na een
ongetwijfeld grandioze belevingsrally.

Prijs basispakket
Deze prijs omvat :
★
★
★
★
★
★

EUR
2.950
per
wagen

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

uitgebreid openingsontbijt voor 2 personen donderdagmorgen in de
Waerboom
5 overnachtingen in een deluxe dubbele of twin kamer
5 x ontbijt voor 2 personen in de hotels
4 x "food truck lunch" voor 2 personen op de 4 etappes
4 x 3-gangendiner voor 2 personen in de hotels
1 x "closing dinner" voor 2 personen dinsdagavond in de
Waerboom
bubbles-bar bij aankomst van elke etappe
professioneel roadbook met ca. 1.100 km “bolleke-pijl”
digitale kaarten van de aanbevolen route via GPX-bestand
shuttle service hotel - circuit - hotel op zaterdag
rallyplaat
rallybag met “goodies”
meereizende technische assistentieservice verzorgd door
Roadworx Technix
bagageservice vanuit België en tussen de hotels in Frankrijk
kostprijs van de CO2-neutralisatie door aanplanting van 32 bomen
B.T.W.

Niet inbegrepen :
★
★
★

aperitief en dranken tijdens de diners behoudens eventuele
standaard drankenarrangementen aangeboden door de hotels
(huiswijnen, waters, frisdranken, koffie)
toegangstickets voor het Circuit de la Sarthe (zie opties)
kost van de activiteiten tijdens het alternatieve programma op
zaterdag en/of zondag

Prijs opties (inclusief B.T.W.)
EUR 900 per wagen
EUR 30 per wagen
EUR 30 per persoon
EUR 680 per persoon

5 overnachtingen o.b.v. 2 enkele kamers

VAB autorepatriëringsverzekering

VAB personenbijstandsverzekering

Privilege Pack Le Mans Classic 2022 voor zaterdag
voor details : zie hierna
voor updates zie : www.lemansclassic.com

EUR 130 per persoon

Gourmet diner in bijkomende optie aan het Privilege
Pack voor zaterdag

EUR 470 per persoon

Privilege Pack Le Mans Classic 2022 voor zondag
voor details : zie hierna
voor updates zie : www.lemansclassic.com

EUR 1.120 per persoon

Privilege Pack Le Mans Classic 2022 voor 2 dagen
(zaterdag en zondag) inclusief gourmet diner
op zaterdag

Het Privilege Pack Le Mans Classic 2022 voor 1 dag (zaterdag of zondag) bevat :
★
★
★
★
★
★
★
★

algemeen toegangsticket
officieel programmaboek
V.I.P. parking
vrije doorlopende toegang tot de paddocks en de stands van de deelnemende
racewagens
vrije doorlopende toegang tot de privilege area met overdekt terras aan de startfinishline
ontbijt
gourmet lunch bereid door sterrenchef Michel Rostang
open bar met alcoholische dranken tussen 11:30 - 15:30 en 18:30 - 01:00

Inschrijven
Graag on-line inschrijven op :

www.roadworx.be > Geplande events > Le Mans
Gelieve bij inschrijving een voorschot van EUR 1.000 te voldoen op rekeningnummer BE86
0018 5224 9150 op naam van Roadworx Rallies B.V., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem.
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het voorschot.
Gelieve het saldo, hetzij nog EUR 1.950 + opties te voldoen tegen uiterlijk 15/05/22.
Roadworx Rallies B.V. zal u facturen uitreiken voor voorschot en saldo.
De inschrijvingsperiode sluit op 30/04/22 of eerder indien het maximum aantal deelnemers
(15 wagens) bereikt is. In dit laatste geval zal gewerkt worden met een chronologische
wachtlijst.
Deze uitgave van de Le Mans Classic werd door organisator Peter Auto omwille van
corona in 2020 verdaagd naar deze nieuwe datum. Er werden toen al een groot aantal
tickets verkocht die geldig zijn gebleven. Verzeker uw toegang tot het privilege pack
door tijdig bij ons in te schrijven a.u.b. !
Geruime tijd voor aanvang ontvangt u nog een programma met het gedetailleerd dagelijks
verloop van de rally.

Deze rally draagt de kenmerken van een pakketreis en valt onder de toepassing van de Wet
op de pakketreizen en de dekking van het Garantiefonds Reizen.
Op basis van uw on-line inschrijving zullen wij u een pakketreisovereenkomst met bijlagen
overmaken. Betaling van onze voorschotfactuur heeft op zich de draagwijdte van een
akkoord over deze pakketreisovereenkomst met bijlagen.
Roadworx Rallies B.V. is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen
onder lidnummer 9148.

Overige inlichtingen
We verwijzen naar de betreffende pagina op onze website waar u volgende documenten
kan downloaden in het kader van de wetgeving op de organisatie van pakketreizen :
★
★
★

Standaardinformatieformulier
Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen
Bijzondere Voorwaarden voor deze “Brussel - Le Mans - Brussel”

Hopelijk kan u er bij zijn !

