35 Jaar G-Klasse…
Dat wordt groots gevierd door vele Europese clubs die de
Mercedes Benz G-Klasse een zeer warm hart toedragen.
Vanaf donderdag 29 mei tot en met zondag 1 juni zal het
prachtige Oostenrijkse plaatsje Kitzbühel geheel in het teken
van Mercedes Benz G-Klasse staan.
Of beter gezegd: in het teken rijden!
G-Klassen én andere Mercedes Benz SUV’s zijn welkom
Enkele honderden G-klasses worden verwacht, geflankeerd door allerlei Mercedes Benz SUV’s, waar dit
evenement ook voor openstaat. Mooie Alpentochten, een off-road rijtraining in de steengroeve en een
Roadbook-rit naar diverse locaties vormen het rij-gedeelte van dit leuke evenement.
Tiroler feesten…
’s Avonds wordt er gezamenlijk gegeten - Tiroler-stijl, inclusief Bierstübe en Lederhosen! Een feest waar
je als Mercedes Benz liefhebber bij wilt zijn!
Prachtige colonne vanuit Nederland naar Kitzbühel
Cor Millenaar Mercedes Benz, de Mercedes Benz Terreinwagen Club Nederland en 4WD Nederland
slaan de handen ineen en verzorgen voor iedere Nederlandse deelnemer een mooie tocht daarheen, en
regelen de inschrijvingen en overnachtingen voor het evenement.
Met een colonne van G-Klassen en andere MB-SUV’s rijden we op donderdag 29 mei vroeg in de
ochtend via Duitsland naar Kitzbühel. Onderweg een mooie pit-stoplocatie waar geluncht kan worden. De
inschrijving zal geregeld zijn, evenals de overnachtingen, waarvoor verschillende opties worden
aangegeven door de organisatie van het treffen.

Programma
Het door het Jahrestreffen georganiseerde programma begint op
donderdagmiddag. Voor de Nederlandse deelnemers die dit wensen,
creëren wij hier nog de route vanaf Cuijk naar Kitzbühel bij, inclusief
een mooie pit-stop locatie om te lunchen.
-

Donderdag 29 mei:

-

Vrijdag 30 mei:

-

Zaterdag 31 mei:

-

Zondag 1 juni:

Vertrek om 8.00 vanaf Van der Valk Cuijk
o Het is ook mogelijk om om 6.30 uur te vertrekken vanaf Cor
Millenaar Mercedes Benz te Aalsmeer.
Lunch rond 12.00 uur
Aankomst Kitzbühel gepland tussen 16.00 en 17.00 uur
Welkomst diner
Alpentocht inclusief lunch
Tiroler Diner
OffRoad Training in de Steengroeve
Roadbook Rit naar diverse locaties
Gala Diner en feest
Vertrek op eigen gelegenheid

Overnachtingen
De organisatie van het treffen biedt op haar website een aantal mogelijkheden aan om te overnachten.
Dit varieert van een mooie camping tot een 5-sterrenhotel. Vanuit onze organisatie willen we twee
varianten aanbieden:
Camping Scharszee
Hotel Bruggerhof
Prijsstelling
De organisatie van het Jaartreffen heeft voor de officiële clubs en deelnemers al diverse mooie
aanbiedingen gemaakt, ook bij de mogelijke overnachtingen. Het totaal hebben wij weer in een
arrangementje gegoten, waarbij de deelnemers er tegelijk een mooie gezamenlijke route bijkrijgen, en het
geheel direct voor u wordt geregeld. De onderstaande prijzen van overnachtingen zijn op basis van
beschikbaarheid bij boeking..
De service die wij leveren bestaat uit het verzorgen van uw inschrijving, regelen van uw overnachtingen
en de gezamenlijke route er naar toe.
Deelname evenement:
Bestuurder:
Bijrijder:
Inclusief:
o

€ 214,50 pp
€ 192,50 pp

Entree evenement, Alpenrit, OffRoad Training, Roadbook Rit, 3 Diners, Galafeest

Overnachting:
Campingplaats:
€ 95,00 (Do – Zo)
o Excl. € 1,50 pppn toeristenbelasting, lokaal te voldoen
o Op basis van 2 personen per plaats, meerprijs per extra persoon op aanvraag
Hotel:
€ 396,00 (Do – Zo), 2 ppk
o Inclusief ontbijt
o Excl. € 1,50 pppn toeristenbelasting, lokaal te voldoen
Route NL- Kitbühel, inclusief mooie pit-stop locatie:
Wordt gratis verstrekt gerealiseerd
Consumpties onderweg zelf af te rekenen

Inschrijfformulier Internationales Gipfeltreffen Kitzbühel
29 mei – 1 juni 2014
Ik wil het grote 35-Jarig bestaan van de G-Klasse natuurlijk niet missen!
Als echte Mercedes Benz liefhebber ga ik daarom mee naar het
Internationales Gipfeltreffen in Kitzbühel!
Voornaam
Achternaam
Telefoonnummer
E-Mail adres
Bijrijder 1:
Bijrijder 2:
Bijrijder 3:
Autotype
Kenteken

Ja, ik schrijf me in voor het evenement en kies de volgende opties (kruis aan wat gewenst is)
Evenement
Bestuurder á € 214,50
€ 214,50
Aantal Bijrijders á € 192,50
Rijden
Ik rij op eigen gelegenheid
Ik vertrek om 6.30 mee uit Aalsmeer
Ik vertrek om 8.00 mee uit Cuijk
Overnachting
Ik wil graag 2-persoonskamers in Hotel Bruggerhof á € 396,00*
Ik wil graag kamperen op Camping Schwarzsee á € 95,00*
Ik regel mijn overnachting zelf
*: zie voorwaarden bij desbetreffend onderwerp.

xxxxxxxxx

Totaalbedrag
Het inschrijfformulier kunt u ingevuld terugsturen naar:
4WD Nederland
Aalsmeerderweg 340
1432 BE Aalsmeer
Of in PDF-formaat mailen naar: info@4WDNederland.nl
U dient het totaalbedrag over te maken op rekening nummer:
Zodra uw betaling is ontvangen, is uw inschrijving definitief.
Let op: inschrijving en betaling dienen voor 20 april ontvangen te zijn om uw deelname aan het
Gipfeltreffen te kunnen garanderen!
Disclaimer: Deelname aan dit evenement geschiedt geheel op eigen risico. U bent zelf verantwoordelijk voor de staat,
verzekering en keuring van uw auto en eventuele reisverzekering. 4WD Nederland en haar partners kunnen op enige wijze
aansprakelijk gesteld worden voor schade danwel letsel opgelopen tijdens deelname aan dit evenement.

