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KBC CLASSIC CAR CLUB 
 
 

Rally van Bourgondië 
14-15-16-17-18 juni 2023 

 
 

UITNODIGING AAN DE KANDIDAAT-DEELNEMERS 
 
De KBC Classic Car Club organiseert haar internationale rally 2023 in de streek van de Bourgondië. 
Het gaat hier niet om een regelmatigheidsrally maar wel om een toeristische tocht voor voertuigen van 
alle merken. Dit houdt in dat je voertuig technisch in perfecte staat verkeert zowel op administratief, 
politioneel als technisch gebied én in regel is met de verzekeringen.  
 
Elke deelnemer verbindt er zich toe om de Franse verkeersreglementen na te leven en zal 
verantwoordelijk zijn voor elke gebeurlijke nalatigheid of wetsovertreding en ontheft de organisatoren 
van de KBC Classic Car Club van elke verantwoordelijkheid. 
 
Wij raden jullie aan om een wegenkaart van Frankrijk en de Michelin-wegenkaarten nr 326 en 327 in de 
wagen te hebben. 
 
PROGRAMMA VAN DEZE 5-DAAGSE RALLY. 
 
1° woensdag 14/06/2023   
 
Je bent welkom vanaf 16u om het roadbook in ontvangst te nemen en de kamers te betrekken. 
 

 
Hôtel LE DRACY***     
Rue du Pressoir 4 
71640 Dracy le Fort 
http://www.ledracy.com/ 
 
Modern 3***  hotel met identieke kamers.  
 
Volgende zaken worden jullie overhandigd : 

http://www.ledracy.com/


              
 
 

 
 
Contact KBC CCC :  Guido Van Nuffel (0032 0479 55 15 61) - 2 - 
 

                                                                        

- informatie 
- het roadbook voor de volgende dagen 
- een pvc rally-plaat  

 
Verwelkomingsaperitief stipt om 18u. 
 
4-gangen avondeten op basis van half-pension in hotel Le Dracy; 
½ fles wijn per persoon, water/koffie/thee inbegrepen; 
 
 
2° donderdag - 15/06/2023 – Le MACONNAIS 
 
Uitgebreid ontbijt (kazen, vleeswaren, broodjes, cake, fruit, koffie of thee …) 
 
Ochtendrit langs de regionale toeristische wegen van  “le Macônnais” – 110 km. 
 
Middagstop in restaurant ‘’ Le Moulin de St Vérand ‘’ - Logis de France met een typische 
“Bourguignon” lunch met nagerecht en koffie. Dranken NIET inbegrepen..  
 

 
 
http://www.moulindesaintverand.fr/ 
 
 
 
 
 
 
 
Middagrit in de Beaujolais streek –15 km 

bezoek van het Kasteel van Pierreclos en proeverij van de kasteelwijnen. 
 

 
 
http://www.chateaudepierreclos.com/ 
 
 
 
 
 
 

Terugrit naar het hotel via Tournus en snelweg (71 km) met aankomst omstreeks 17u.  
 
4-gangen avondeten op basis van half-pension in hotel Le Dracy. 
 
 
 
 

http://www.moulindesaintverand.fr/
http://www.chateaudepierreclos.com/
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3) vrijdag  16/06/2023 -  LE MORVAN 
 
Ontbijt 
 
Ochtendrit in de streek van le Morvan - 157 km 
 
Middagstop  en bezoek van het kasteel van Sully  met voorbehouden parking voor het kasteel. 
Aperitief op het “Groot Terras”. 
Lunch in de balzaal – Hoofdgerecht + kazen + koffie. Dranken NIET inbegrepen 

 

 

http://www.chateaudesully.com/ 

 
 
 
 
 
 

Namiddagrit -  40 km  
 

Halte aan het ‘’ Domaine Devillard’’ te Mercurey Proeverij van 5 
bijzondere wijnen  
 
 
 
http://www.domaines-devillard.com/fr/ 
 
 
 

 
Terugrit met aankomst omstreeks 18u  
 
4-gangen avondeten op basis van half-pension in hotel Le Dracy 
 
4) zaterdag 17/06/2023 – LA COTE D’OR 
 
Ontbijt 
 
Ochtendrit: in de streek van La Côte d’Or (106 km) 
 
Stop omstreeks 11u30 bij het mythische benzinestation BEL AIR te Rochepot 
 
http://www.echodescommunes.fr/actualite_778_Route-66-N6-La-Station-du-BEL-AIR-à-la-Rochepot-
so-Vintage.html 
 

http://www.chateaudesully.com/
http://www.domaines-devillard.com/fr/
http://www.echodescommunes.fr/actualite_778_Route-66-N6-La-Station-du-BEL-AIR-à-la-Rochepot-so-Vintage.html
http://www.echodescommunes.fr/actualite_778_Route-66-N6-La-Station-du-BEL-AIR-à-la-Rochepot-so-Vintage.html
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De AOC vereniging die het patrimonium beheert van “la station Bel Air Vintage” heeft op 17/06/2023 
een rally in Zwitserland en kan ons niet ontvangen... We kunnen enkel buiten eens rondkijken.  
 
Stop en bezoek van het “Château du Clos de Vougeot”. 
 
Het middageten is niet voorzien dus niet begrepen in het forfait.  
 

 
 
http://www.closdevougeot.fr/fr/ 
 
 
 
 
 
 
Na het bezoek rijden wij door naar Beaune waar een gereserveerde parking  

                                           voorzien is. 
Vrij bezoek van de historische stad. 
 
Terugrit via roadbook door de prachtige wijnvelden van Bourgondië. 
 
Terug rond 18u. 
 
4-gangen avondeten op basis van half-pension in hotel Le Dracy.  
 
5) zondag 18/06/2023. 
 
Ontbijt en check-out. 
 
Einde van de rally. We vatten de terugtocht aan. 

 
 
 

 

http://www.closdevougeot.fr/fr/
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Prijs voor deelname 
 
Het forfait bedraagt € 1.445 per koppel voor het volledig evenement alles inbegrepen. Enkel de 
dranken tijdens de middagmalen op donderdag- en vrijdagmiddag en alle persoonlijke of andere 
“onvoorziene terrasjes” zijn voor eigen rekening. 
 
Samengevat is de totaalprijs per koppel inclusief : 

4 overnachtingen in een dubbelkamer in hotel  Le Dracy te Dracy-le-Fort 
1 verwelkomingsaperitief op 14/06/2023 
4 ontbijten  
4 avondmalen in half-pension – 4 gangen  
1 lunch (schotel + nagerecht + koffie) Le Moulin St Verand 
1 lunch (schotel - kazen - koffie) + apéro in Château de Sully  
1 bezoek aan Château de Pierreclos  
1 bezoek aan Château de Sully  
1 bezoek aan Château du Clos de Vougeot  
1 Gereserveerde en bewaakte parking in Beaune  
1 rallyplaat  
de verblijfstaxen in Frankrijk 
de Organisator en Insolventieverzekering 
de BA Organisator verzekering 
de Belgische en Franse BTW 
 
Er is mogelijkheid om deze rondrit te maken ten bate van een liefdadigheidswerk dat zich inzet 
voor de strijd tegen kanker  
 
Een voorschot van € 900 wordt gevraagd te storten bij inschrijving op rekening BE32 7320 4953 3002 
van AM ROAD EVENTS bvba voor 01/03/2023 en het saldo vóór 15/05/2023. 
 
Het aantal deelnemers is beperkt tot 25 kamers. 
 
Afsluiten van de inschrijvingen op 01/05/2023. 
 

The only difference between men and boys is the price of their toys. 
 

HOE ZICH INSCHRIJVEN ? 
 
De inschrijving bestaat uit de uitnodiging zoals je hierboven gelezen hebt en het hieronder in te vullen 
inschrijfformulier/verkoopcontract.  
 
Het gevraagde voorschot van € 900 over te maken op BE32 7320 4953 3002 van AM Road Events 
bvba met de referentie 
''rally van Bourgondië – KBC CCC'' 

Voor verdere inlichtingen voor en tijdens de rally kan u altijd terecht bij : 

Guido VAN NUFFEL : 0479/55.15.61  
 guido.van.nuffel@outlook.be 

mailto:guido.van.nuffel@outlook.be


              
 
 

 
 
Contact KBC CCC :  Guido Van Nuffel (0032 0479 55 15 61) - 6 - 
 

                                                                        

 

INSCHRIJFFORMULIER/VERKOOPCONTRACT 

Enkel  ondertekende en teruggezonden  inschrijfformulieren  zullen in aamerking komen voor 
deelname. 
 

Rally van Bourgondië:     14 – 15 – 16 - 17 & 18 Juni 2023 

Naam : …………………………………Voornaam : ……………………KBC CCC lidnummer ............ 
 
Schrijft effectief in voor de rally van Bourgondië van 14 t/m 18/06/2023 

Voertuig  :……………………………………………………….. bouwjaar: ………… 

Privaat adres : ………………………………………………………………………………………………… 

Tel : ………………….......... GSM : ………....................... e-mail :………................................. 
Aantal personen : ………....... aantal kamer(s):................... 

 
Inschrijvingskosten : € 1.445.00 per kamer(s) op basis van 2 personen  -  € 935  voor een single 
bezetting  
 

Gift aan het Fonds Jacques Goor : (facultatief): € 10 x 2 personen = € www.fondsjacquesgoor.be 
Totaal : € ………………. 
 
Bij inschrijving wordt een voorschot van € 900 gestort op rekening BE32 7320 4953 3002 van AM 
ROAD EVENTS bvba voor 01/03/2023 en het saldo vóór 15/05/2023  -  met vermelding ‘’ rally van 
Bourgondië – KBC CCC‘’ 
 
Wij raden ten sterkste aan om op eigen initiatief volgende verzekeringen af te sluiten :   
 
1) een  reisannulatieverzekering  geldig vanaf  01/5/2023 
2) een persoonlijke bijstandsverzekering 
3) een voertuig bijstandsverzekering inclusief repatriëring en beschikking over een 
vervangingsvoertuig 
 
De deelnemer(s) verklaren afstand te doen van elk verhaal tegenover de co-organisatoren AM Road 
Events bvba en KBC CCC vzw voor gevallen van ongemak, eventuele materiële schade en/of 
lichamelijk leed opgelopen vanwege deelname aan de rally van Bourgondië. 
 

http://www.fondsjacquesgoor.be/
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De deelnemer verklaart, door ondertekening van dit formulier, dat hij in orde is met de verzekeringen 
en de technische keuring (indien nodig) van zijn voertuig. 
 
De deelnemers verbinden zich er toe het road-book van deze rally van Bourgondië niet ter beschikking 
te stellen van andere clubs, verenigingen of dergelijke. 

 
Gelieve dit formulier ondertekend terug te sturen per mail of per post aan: 
am.road.events@gmail.com of naar 
 

AM ROAD EVENTS BVBA 
Tav André-Marie MOUTON 

2, Rue Joseph  Wauters 
4520 WANZE.  

 
 
Datum :                                                                                     Handtekening :         
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:am.road.events@gmail.com

