
 
Weekend (20)-21-22 oktober 2023 
2 rijdagen - 1 (of 2) nacht(en) 

De 7th Rally of the Bulge is een 2-daagse classic car balade door de 
streek rond Malmedy en de Oostkantons, tegen dan in volle 
herfstpracht. In deze rally ligt de nadruk op prachtige wegen, vele  
interessante bezienswaardigheden onderweg en leuke pauzeplaatsen 
met een "extra twist".


Deze rally kan ondertussen bogen op een zeer rijke traditie zodat de 
subtitel “Best of the Ardennes” zeker op zijn plaats is.


Dit jaar is het gloednieuwe MY Hotel **** in Malmedy onze 
uitvalsbasis.


7th RALLY OF THE BULGE

GREAT ROADS 
GREAT PEOPLE 

GREAT FUN

Toeristische rally door de Ardense herfstpracht
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Hoofdkenmerken 
★ Toeristische rally voor classic cars in 2 etappes (geen 

snelheids- of regularitywedstrijd)




★ H o t e l a r r a n g e m e n t m e t 3 - g a n g e n m e n u i n c l u s i e f 
drankenforfait (zaterdagavond) en uitgebreid ontbijtbuffet 
(zondagmorgen), telkens voor 2 personen


★ 2 x "served lunch" voor 2 personen op zaterdag- en 
zondagmiddag


★ Professioneel roadbook van ca. 400 km op basis van 
overduidelijk “bemeterde bol-pijl” (ook bestemd voor beginnende 
rallykoppels) met aanduiding van interessante stops, visits, 
viewpoints, leuke koffie- en lunchspots (een tripmaster in de 
wagen is ideaal maar ook met een rally-app met GPS-functie 
komt u een heel eind)


★ Digitale kaarten van beide etappes in de vorm van GPX-
bestanden die u kan lezen op smartphone of tablet, steeds 
handig voor de navigator of een piloot alleen (niet voor de 
puntenrit)


★ Enkel verharde of goed berijdbare wegen (snelwegen zijn dan 
weer uit den boze)


★ Een front-runner die u tijdens de rally op de hoogte houdt van 
eventuele wegomleggingen of andere aandachtspunten


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


★ Maximaal 20 wagens (40 personen) - minimaal 10 wagens (20 
personen)




★ Wagens van modeljaar 1993 of vroeger (enkele “wildcards” zijn 

mogelijk)


★ U kan inschrijven in 2 categorieën : balade of puntenrit (met 
gechronometreerde precisieproeven, doorgangscontroles, 
fotovragen en een navigatieproef)







Uitvalsbasis 

De uitvalsbasis van het evenement is MY Hotel ****, Rue Devant les 
Grands Moulins 25, 4960 Malmedy.


Het hotelarrangement is inclusief overnachting in een dubbele of twin 
kamer, uitgebreid ontbijtbuffet, 3-gangendiner op zaterdagavond in MY 
Restaurant en ruime parking.


Programma en timing 
Het vooropgezette programma is chronologisch als volgt :


Vrijdag 20/10/23 vanaf 18:00 uur (optioneel) 

Op de vooravond van de rally is er de mogelijkheid om op relaxe manier toe te leven naar 
de 1e etappe ’s anderendaags door een optionele bijkomende overnachting met ontbijt in 
MY Hotel **** met check-in en welcome drink aan de Roadworxstand en overhandiging van 
de rallybags met roadbooks.


 
Zaterdag 21/10/23 : 1e etappe 

Check-in + overhandiging restant rallybags met roadbooks 

Vertrek 1e wagen - vrije start van alle volgende wagens 

"Served lunch" ergens halverwege het parcours 

1e wagen terug in MY Hotel + bubbles bar 

3-gangendiner in MY Restaurant 

08:00 

09:30 

12:30 - 14.00 

17:00 

19:00 



Zondag 22/10/23 : 2e etappe 

Kostprijs 
Deze prijs omvat :


★ overnachting van zaterdag op zondag in een dubbele of twin 
comfortkamer in MY Hotel in Malmedy


★ 3-gangendiner voor 2 personen (inclusief drankenforfait) op 
zaterdagavond in MY Restaurant


★ uitgebreid ontbijtbuffet voor 2 personen op zondagmorgen

★ "served lunch" voor 2 personen op zaterdag- en zondagmiddag

★ bubbles bar "à volonté” bij aankomst van beide etappes

★ parking aan het hotel

★ professioneel roadbook “bolleke-pijl” met route van ca. 400 km

★ rallyplaat

★ deelname aan de puntenrit indien gewenst

★ rallybag met “goodies”

★ technische bijstand door de mobiele interventiewagen van 

Roadworx Technix

★ B.T.W.


Prijs opties (inclusief B.T.W.) 


overnachting zaterdag - zondag in 2 enkele kamers




bijkomende overnachting vrijdag - zaterdag in dubbele 
of twin kamer




bijkomende overnachting vrijdag - zaterdag in 2 enkele 
kamers


EUR 699 
per 

wagen

08:00 

09:00 

12:30 - 14.00 

17:00 

18:00 

Ontbijtbuffet 

Vertrek 1e wagen - vrije start van alle volgende wagens 

"Served lunch" ergens halverwege het parcours 

1e wagen terug in MY Hotel + bubbles bar 

Prijsuitreiking puntenrit / einde van de rally 

EUR 150 per wagen

EUR 300 per wagen

EUR 150 per wagen



Inschrijven 
Graag on-line inschrijven op :


Gelieve het inschrijvingsgeld van EUR 690 + opties te voldoen op rekeningnummer BE86 
0018 5224 9150 op naam van Roadworx Rallies B.V., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem. De 
inschrijving is pas definitief na storting. Roadworx Rallies B.V. zal u hiervoor een factuur 
uitreiken.


De inschrijvingsperiode sluit op 15/09/23 of eerder indien het maximum aantal deelnemers 
(20 wagens) bereikt is. In dit laatste geval zal gewerkt worden met een chronologische 
wachtlijst.


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 met de vraag ons deze ondertekend te willen terugbezorgen.


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 “7th Rally of the Bulge”


Hopelijk kan u er bij zijn !


www.roadworx.be  >  Geplande events  >  7th Rally of the Bulge

http://www.roadworx.be
http://www.roadworx.be

