Zondag 9 juni

Luik

Samenkomst om 9.00 u
Monument voor de Intergeallieerden
Luik, Rue des Hirondelles
Koffie en croissants, briefing
Startschot om 10.00 u door mevr. Christine
Defraigne, 1ste schepen van Luik

Stopplaats 3
Kasteel van Mirwart
Welkom en rondleiding door dhr. John Eyers
Stopplaats 4
Sedan
Diner in het fort van Sedan
Overnachting in het Campanile hotel

3de editie

Zondag 9 en Maandag 10 juni 2019

Stopplaats 1
Kasteelruïne van Logne
Geleid bezoek aan de ruïne
Stopplaats 2
Lunch

Arenberg Trophy

Logne

320 km
Hierges

De Arenberg Trophy is een oldtimer rally onder
de bescherming van Z.D.H. de hertog van
Arenberg en Aarschot.

Mirwart

Er wordt een parcours afgelegd dat kastelen
en gebieden verbindt die toebehoorden aan
het huis van Arenberg of aan andere Europese
adellijke families. De rally is gericht op
oldtimer liefhebbers met een levendige
belangstelling voor geschiedenis en actualiteit.

Maandag 10 juni

Er kan zowel met oldtimer wagens als met
oldtimer motorfietsen worden deelgenomen.

Ontbijt te Sedan
Fort van Sedan
Geleid bezoek aan het fort

Deze editie is gespreid over twee dagen en
twee landen met een overnachting en diner te
Sedan.

Stopplaats 5
Kasteel van Hierges
Welkom door dhr. Serge de Witte de Haelen
Bezoek aan het kasteel en receptie

De winnaar van de opgave neemt de
felbegeerde Arenberg Trophy mee naar huis.

Sedan

Meer info over het huis van Arenberg op www.arenbergfoundation.eu

3de editie Arenberg Trophy
Met als thema “De adellijke huizen van der Marck en Arenberg in de provincies Luik, Luxemburg en in de Franse Ardennen”

Opzet

De Arenbergstichting en The Drones
Club of Belgium bundelen hun krachten
voor deze originele rally.

Trophy
Bij de start krijgen de
deelnemers een opgave om
onderweg op te lossen. De winnaar
ontvangt de Trophy uit de handen van
de hertog van Arenberg.

Parcours
Het monument voor de intergeallieerden te Luik is de startplaats
Van daar zetten we koers naar Frankrijk. Onderweg bezoeken we de
kastelen van Logne en Mirwart. ‘s Avonds dineren we in het imposante
fort van Sedan. Overnachting eveneens te Sedan.
Maandagmorgen bezoeken we het fort. Vervolgens doorkruisen we de
Franse Ardennen. Iedereen krijgt een lunchpakket voor onderweg. Na een
stevige rit worden we ontvangen in het kasteel van Hierges, we houden er
eveneens de afscheidsreceptie. Een laatste korte etappe leidt ons naar
Givet, waar de rally wordt ontbonden.

Deelnemen
U neemt deel als bestuurder of als passagier van een
oldtimer wagen/motorfiets
Inbegrepen in de deelnameprijs
1ste dag: koffie & croissants, bezoek aan de kastelen, lunch, diner in
het fort van Sedan, overnachting in het Campanile hotel
2de dag: ontbijt, bezoek aan het fort van Sedan, lunchpakket, bezoek
aan het kasteel van Hierges en receptie

Het aantal deelnemende voertuigen wordt beperkt tot 40 om het bijzondere karakter van de rally te waarborgen.

Inschrijven kan tot 30 april 2019 door storting van € 180

(2-persoonskamer) of

€ 215 (1-persoonskamer) p.p.

op rekening IBAN BE61 7330 0742 8917 - The Drones Club - met vermelding van Trophy 3 en uw wagentype.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van het inschrijvingsgeld

Melden van uw inschrijving of nog vragen: mail naar drones.club@telenet.be

