Champagnerit
22, 23,24 & 25 september 2022
Na 10 jaar achter elkaar het clubweekend
voor de Nationale Autorenstal MAK te
hebben ingericht, besloten we in 2022 iets
speciaals te doen, dus hebben we gekozen
voor een vierdaags clubweekend in de
prachtige champagnestreek met bezoek met
degustatie van een champagnekelder.
Hostellerie Mont Aimé ligt te midden van de
wijngaarden van Champenois aan de voet
van de Mont Aimé.

*****
Afspraak : Castel Les Sorbiers
Rue des Sorbiers 214
5543 Heer (Hastière)

Programma : programma
22 september : september
aankomst in Castel les Sorbiers,
aansluitend diner.
23 september : 23 stepmber :
ontbijt en vertrek rondrit - lunch aankomst Hostellerie Mont Aimé 4
Rue de Vertus - 51130 Bergères Les
Vertus, 4 gangen diner.
24 september : 24 september
ontbijt, start rondrit lunch en bezoek
aan champagnekelder met degustatie,
5 gangen diner.
25 september : 25 september
ontbijt, start rondrit naar Belgie, lunch
en diner in Castel Les Sorbiers.
26 september : 26 sept
ontbijt en terugreis op eigen tempo.

Inschrijving Champagnerit
Piloot :
Naam ………………………………………………..
Adres ………………………………………………..
………………………………………………………….
Email …………………………………………………
Telefoonnummer …………………………….
Club ………………………………………………….
Navigator :
Naam ………………………………………………..

*****

Adres ………………………………………………..

Na het ontbijt overhandigen we jullie
het
roadboek,
uitgetekend
in
eenvoudige
bol/pijl
met
aanknopingspunten. Onderweg worden
U enkele vragen voorgeschoteld, niet te
moeilijk maar wel noodzakelijk.

………………………………………………………….

*****
Deelnameprijs is 1.495 € per team

(basis 2 pers. kamer) en omvat : 4
overnachtingen met ontbijt en op
basis van half pension tevens
voorzien we 4 lunches. Dranken zijn
voor eigen rekening.

Email …………………………………………………
Deelnamerecht :
Telefoonnummer …………………………….
Dit jaar hebben we 2 hotels geboekt,
het aantal kamers is beperkt aarzel niet
om u in te schrijven. Gelieve 495 € te

storten bij inschrijving, 500 € vóór
15 mei 2022 en het saldo van 500 €
vóór 15 augustus 2022 op MAK BE47
2300 2784 5080 - Bic GEBEBEBB
Inschrijven via sonja@makhcc.be

Club ………………………………………………….
Auto :
Merk………………………….. Type ……………
Bouwjaar ………………………………………….
Glutenvrij …………… ja/nee
Geen vis …………… ja/nee

4-daags weekend
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