Stichting Amicale Internationale Citroën C6

Citroën C6 Genootschap

uitnodiging/invitation/Einladung

Het bestuur van het Citroen C 6 Genootschap nodigt U uit om mee te doen aan onze
voorjaarsrit

GRENZENLOOS GENIETEN
zaterdag 13 en zondag 14 april 2019

We starten die zaterdag in Elten (gem. Emmerich am Rhein) bij hotel-restaurant Wanders
aan het Marktplein.
Achter Hotel Wanders is voldoende parkeergelegenheid.
Tussen 09.30-10.00 is de ontvangst met koffie en huisgemaakte Torte. Om 10.00 uur volgt
dan de briefing over de te volgen route. Het ligt in de bedoeling om rond 10.15 te vertrekken.
De route zal gaan door het landschap rondom de Rijn, richting Wesel. Wij rijden als eerste
naar Xanten, waar gelegenheid zal zijn voor het bezoeken van het Archeologisches Park
Xanten. Tot 2 uur zijn de winkels open en er is ook een Paasmarkt op de Marktplatz. Op de
Marktplatz zijn talrijke mogelijkheden tot het nuttigen van een drankje of een lunch (voor
eigen rekening).
Om ca. 15.00 uur rijden wij weer verder en keren dan, natuurlijk via een mooie route, terug
naar Elten, waar wij hopen om 17.00 uur te arriveren. Bij hotel Wanders volgt dan om 18
uur de borrel en wacht u daarna een heerlijk (alles vers bereid) 3-gangen menu, In het
aanmeldformulier kunt u uw wensen aangeven v.w.b. het diner. Drankjes zijn voor eigen
rekening.
Na het ontbijt op zondag rijden wij dan richting Nederland, waar een route door het
Gelders Rijnlandschap volgt.
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Kosten en voorwaarden

➢ De deelnamekosten bedragen € 15,00 per auto incl. chauffeur en koffie met gebak.
➢ Per passagier zijn de kosten € 15,-- incl. koffie met gebak.
➢ De kosten voor het diner zijn € 25,00 per persoon.
➢ De kosten voor de entree in het APX zijn in groepsverband € 8,50 (prijs 2018) en voor het geval
er te weinig deelnemers zijn voor groepskorting bedraagt de entree € 9,00 (prijs 2018) De prijzen
kunnen voor 2019 natuurlijk iets hoger zijn.

➢ Het

eerste drankje na aankomst op zaterdagmiddag wordt u aangeboden door het C6
Genootschap ????????????????????????????

➢ Lunch en drankjes bij het diner, toegang APX en alle overige, niet bij de deelnameprijs behorende,
kosten zijn voor eigen rekening.

Hotelovernachting
Het is mogelijk een kamer te boeken bij Hotel Wanders. De kosten voor een
2-persoonskamer bedragen
➢ In de nieuwere kamers € 89,00 inclusief ontbijt
➢ In de oudere kamers € 75,00 inclusief ontbijt
1-persoonskamer bedragen
➢ € 75,00 inclusief ontbijt
U dient zelf voor de hotelboeking te zorgen, graag per email of per telefoon. Vragen naar, of email
sturen t.a.v., de heer Wanders. Indien u bij Hotel Wanders boekt, dan graag onder vermelding van “C6
Genootschap”. (Via Booking.com zijn de kamers duurder).
Adres hotel Wanders: Eltener Markt 2, 46446 Emmerich am Rhein/Elten
Telefoonnummer hotel Wanders: 004928282220
Emailadres hotel Wanders: hotelwanders@t-online.de
Een aantal kamers staat voor ons in optie. Gaarne boeken vóór 31 december 2018. Daarna vervalt de
optie en kan een reservering niet meer gegarandeerd worden.
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Eventuele andere hotels in de omgeving zijn:
➢ Van der Valk, Duiven (ongeveer 15 minuten vanaf/naar Elten)
➢ Landgoed Halsaf, Babberich (ongeveer 10 minuten vanaf/naar Elten)
Voorwaarden voor inschrijving en deelname.
➢ Uw inschrijving en deelname is dan pas definitief na ontvangst van de kosten van
deelname. Annulering in overleg met de organisatie.
➢

Alle ritten vinden plaats op openbare en toegankelijke wegen. De Nederlandse en
Duitse regelgeving en verkeerswet zijn van toepassing. De organisatie van het Citroen
C6 genootschap kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of verlies van
auto's, goederen of zaken tijdens, voor of na het evenement.

Inschrijvingstermijn sluit op 31 december 2018.
Het totaal van de kosten dient vóór 31 januari 2019 overgemaakt te zijn op onze rekening:
NL76 RABO 0314 1966 25 t.n.v. Stichting Amicale Internationale Citroën
C6 onder vermelding van: C6 Grenzenloos Genieten
Nog vragen? Bel Timo 0654 648 015 of mail naar contact@citroenc6-genootschap.nl
Wij hopen op een grote deelname en goed weer.
Met vriendelijke groet,
Namens de organisatoren:
René en Yvonne ten Cate
Jan Nagtegaal
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