DESTINATION BIESBOSCH

GREAT ROADS
GREAT PEOPLE
GREAT FUN

Weekend 10-11 april 2021
Toeristische classic car rally
Destination Biesbosch is een 2-daagse classic car rally vanuit
Antwerpen naar het Nationaal Park De Biesbosch in Nederland en
terug. De Biesbosch is een beschermd natuurgebied en het grootste
zoet-watergetijdegebied van Europa … zeker een bezoek waard.

WWW.ROADWORX.BE

De heenrit vanuit Antwerpen gaat westwaarts via Zeeland, de terugrit
oostwaarts via Noord-Brabant en de Antwerpse Kempen.

Wij zoeken een luilekker evenwicht tussen prachtige paadjes en
smaakvol genot met maar liefst 500 kilometer rijplezier en 5
tafelmomenten, uiteraard telkens voor 2 personen.

Hoofdkenmerken
★

Toeristische classic car rally in 2 etappes (zaterdag en zondag)
(geen snelheids- of regularitywedstrijd).

★

Ontbijtbuffet voor 2 personen (zaterdagmorgen).

★

Hotelarrangement voor 2 personen met 3-gangenmenu
(zaterdagavond) en ontbijtbuffet (zondagmorgen).

★

“Served lunches” voorzien langsheen het parcours op zaterdagen zondagmiddag, telkens voor 2 personen.

★

Professioneel roadbook van ca. 500 km op basis van
“bemeterde bol-pijl” met aanduiding van tankstations,
bezienswaardigheden, leuke koffie- of pauzestops (een
tripmaster in de wagen is ideaal maar ook met een app met
GPS-functie komt u een heel eind).

★

Digitale kaarten van beide etappes in de vorm van GPXbestanden die u kan lezen op smartphone of tablet.

★

Bubbles-bar bij aankomst van beide etappes.

★

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

★

Meereizende technische interventieploeg van Roadworx
Technix die assisteert bij pech onderweg.

★

Minimaal 10 wagens (20 personen) - maximaal 25 wagens (50
personen).

★

Wagens van modeljaar 1991 of vroeger (enkele “wildcards” zijn
mogelijk).

★

Volledig CO2-neutraal : door tussenkomst
van onze partner Green Classic Heritage
plant Roadworx Rallies 20 bomen voor elke
wagen die aan deze rally deelneemt !

In samenspraak met het hotel en de cateraars stelt de
organisator alles in het werk om deze rally te laten verlopen met
inachtname van alle anti-COVID19-protocollen geldend voor de
evenementensector !

Start- en finishplaats
De start- en finishplaats van deze 2-daagse is Afspanning De Jachthoorn, Doornstraat 11,
2550 Kontich.

Hotel
Wij selecteerden voor u het sfeervolle klassehotel Van der Valk ****, Laan van Europa
1600, 3317 DB Dordrecht als overnachtings- en relaxatieplaats.

Het hotelarrangement is inclusief overnachting in een dubbele of twin kamer, ontbijtbuffet,
3-gangendiner op zaterdagavond, ruime parking en toegang tot alle wellness faciliteiten
(zwembad, fitness, sauna) en de skybar, een van de mooiste plekjes van de stad.

Programma en timing
Zaterdag 10/04/21 : Antwerpen - De Biesbosch
Zaterdagmorgen omstreeks 08:00 uur wacht het Roadworxteam u op in Afspanning De
Jachthoorn in Kontich. Hier ontvangt u uw rallybags met roadbooks en vele “goodies”.
Van hieruit steken we via het Waasland, Zeeuws-Vlaanderen, Zuid- en Noord-Beveland en
Schouwen-Duiveland door naar Goeree-Overflakkee. Geniet onderweg van de weidse
vergezichten, enorme waterpartijen (Westerschelde, Oosterschelde en het Grevelingenmeer)
en de gevarieerde fauna (Zeeland is werkelijke een vogelparadijs).

Via de oever van het Hollands Diep rijden we dan door naar het Nationaal Park De
Biesbosch.

We eindigen de dag in het Van der Valk **** hotel in Dordrecht. Hier is u vooreerst welkom in
onze bubbles-bar aan de Roadworxvlag. Nadien wacht u een heerlijk 3-gangendiner.
Gezellig napraten kan ook nog in de skybar van het hotel.

Zondag 11/04/21 : De Biesbosch - Antwerpen
Na een heerlijk ontbijt in de Van der Valk ****, rijden we via de boorden van Maas en Waal
naar het Nationaal Park Loonse en Drunense Duinen. Dit biedt een afwisseling van
zandverstuivingen, naaldbos en heidelandschap.
In een van de omringende dorpjes stoppen we voor een hartelijke lunch.

Dan gaat het via de Vlaamse Noorderkempen terug naar de Jachthoorn en … de bubblesbar om finaal de indrukken van een mooi stukje Holland door te spoelen.

Kostprijs
Deze prijs omvat :
★
★
★

EUR 790
per
wagen

★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★
★

ontbijtbuffet voor 2 personen op zaterdagmorgen
overnachting in een dubbele of twin comfortkamer in hotel Van der
Valk **** in Dordrecht
3-gangendiner voor 2 personen (exclusief dranken) op zaterdagavond
ontbijtbuffet voor 2 personen op zondagmorgen
“served lunch” voor 2 personen op zaterdag en zondag
toegang tot de wellness faciliteiten van het hotel
parking aan het hotel
professioneel roadbook “bolleke-pijl” met route van ca. 500 km
digitale kaarten van de aanbevolen routes via GPX-bestand
bubbles-bar bij aankomst van beide etappes
set rallyplaten
rallybag met “goodies”
meereizende technische assistentieploeg van Roadworx Technix
kostprijs van de CO2-neutralisatie door aanplanting van 20 bomen
B.T.W.

Prijs opties
EUR 125 per wagen

Overnachting o.b.v. 2 enkele kamers

EUR 25 per wagen

VAB autorepatriëringsverzekering

EUR 25 per persoon

VAB personenbijstandsverzekering

Inschrijven
Graag on-line inschrijven op :

www.roadworx.be > Geplande events > Destination Biesbosch
Gelieve het inschrijvingsgeld van EUR 790 + 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 12/03/21 of eerder indien het maximum aantal deelnemers
(25 wagens) bereikt is. In dit laatste geval zal gewerkt worden met een chronologische
wachtlijst.
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 factuur heeft 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
Wij 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 de rally “Destination Biesbosch”
Briefing note “Op de baan in Nederland”

Veel rijplezier !

