
 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

Een rondrit met een mix van bergen, cultuur en gastronomie ! 

 

 

 
 
 
          

 

         

         

 

 

         

  

Tour des Alpes 
Frankrijk – Zwitserland - Italië 

rondrit 19 tot 24 augustus 2019 

Vertrek : Chamonix 19/8  
Einde: Bolzano 24/8 



 

[Trek de aandacht van uw lezer met een 
veelzeggend citaat uit het document of gebruik 

deze ruimte om een belangrijk punt te 
benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt plaatsen.] 

 

  

Elke dag rijden we gemiddeld 170km op kleine en pittoreske 
wegen, van dorp naar dorp in de wondermooie setting van 
de Alpen. De mooiste bergetappes worden geïntegreerd in 
het programma met aandacht voor cultuur, landschap en 
gastronomie. 
  
Op het programma staat onder andere :  San Gottardo,  Col 
D’Isere en bekende Tour de France Cols, Grimselspas en 
Stelviopass. 
 
Naast rijden in adembenemende landschappen is er tijd en 
ruimte om te genieten van gastronomie. Ook voorzien we 
voldoende tijd om te genieten van de luxe in ons hotel 

We verblijven tijdens deze reis in 3 hotels (4sterren) : 
We starten met een 2 daags verblijf in Chamonix, van 
waaruit we de Franse Alpen verkennen 
Op woensdag verhuizen we richting Zwitserland, waar 
we in de buurt van Chur overnachten in een luxehotel. 
Afsluitend rijden we richting Italië waar 1 nacht 
overnachten in de buurt van Bolzano. 
 

Programma Tour des Alpes 

  Maandag 19/8 
  Chamonix 
   rondrit Mont-Blanc 
  
  Dinsdag 16/4 
  Bourg St. Maurice 
  De bergen uit de Tour De France 

  Woensdag 17/4 
  Rit naar Oberalp 
  Zwitserse Alpen deel 1.. 
 
  Donderdag 18/4 
  Rit  Zwitserland – Italië 
   

  Vrijdag 19/4 
   culinaire rit 
   Italiaanse Alpen 

   Zaterdag 20/4 
   Rit naar Bolzano 
   Stelviopass 

Technische assistentie  
Tijdens de rit wordt door de organisatie  technische assistentie voorzien. 

Assistentie wordt enkel verleend voor het verhelpen van defecten  
die door dagdagelijks gebruik ontstaan zijn. 

Pannes door slechte staat van het voertuig of onverantwoord  
rijgedrag  worden niet geassisteerd. 

Bij blijvend defect wordt het voertuig naar de dichtstbijzijnde  
werkplaats of naar het volgende hotel gebracht.  

 
 



 

 
Wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden Classic Tours – BVBA Eco Engine Power 

1. Alle reizen worden georganiseerd door BVBA ECO ENGINE POWER, Monnikenwerve 43 b5 – 8000 Brugge O.N. 0567817907. 
 Classic Tours is de commerciële naam. 
BVBA ECO ENGINE POWER voldoet aan en respecteert de wet op de reisorganisatie en bemiddeling van 1994, middels een verzekering BA 
Reisondernemingen (LXX058114) en Financieel onvermogen Reisorganisaties (LXX058113). Beide polissen zijn afgesloten bij de maatschappij 
AMLIN, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel. Tel.: 02/894 70 00. 
 

2. De ondertekening van het inschrijvingsformulier wordt beschouwd als deelname. Na ontvangst van het voorschot, zoals bepaald door de 
organisator, is de inschrijving definitief. Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis dient het saldo van de reissom, alsook alle saldo’s van 
bijkomende bestellingen (transport, vliegtickets, ….. ) te zijn voldaan op rekening van de organisator.  
 

3. De organisator draagt er zorg voor dat het volledige reisprogramma kan uitgevoerd worden zoals beschreven in de reisbrochure. Eventuele wijziging 
van hotel of reisroute zal steeds vooraf worden gecommuniceerd aan de deelnemer. De organisator mag  het programma of de aangeboden hotels 
wijzigen, voor zover deze met gelijkwaardig alternatieven worden vervangen. Wijzigingen in het programma of hotels geven geen recht tot 
annulatie van deelname. 
 

4.  Wedstrijden binnen het kader van de reizen vallen onder het wedstrijdreglement van de BVBA Eco Engine Power.Dit reglement is op eenvoudig 
verzoek verkrijgbaar. 
 

5. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat  zijn/haar voertuig voldoet aan de wettelijke vereisten om op de openbare weg te mogen rijden : 
verzekering, keuring, inschrijving… .  De organisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen door de deelnemer in 
deze.Eveneens dient de deelnemer voor afreis ervoor in te staan dat zijn voertuig in voldoende staat is om de volledige reis uit te rijden. Het wordt 
ten zeerste aangeraden een uitgebreide inspectie/onderhoudsbeurt te voorzien voor vertrek !  
 

6. De technische assistentie tijdens de reis is beperkt tot het terug op weg helpen van het voertuig bij normale pech. Pech te wijten aan slechte staat 
van het voertuig, verkeerd gebruik of roekeloos rijgedrag zijn niet onderworpen aan de technische assistentie.Kosten voor onderdelen, materialen, 
oliën etc zijn ten laste van de deelnemer. 
 

7. Bij annulatie door de deelnemer blijven volgende bedragen verschuldigd: 
tot 120 dagen voor vertrek : 40 % 
tot 60 dagen voor vertrek : 75% 
minder dan 60 dagen voor vertrek: volledig bedrag. 
Wij raden de deelnemers aan een reis- en annulatieverzekering te nemen. 
Bij annulatie door de organisator wordt het volledige bedrag teruggestort. 
 

Eventuele geschillen worden in eerste instantie in der minne geregeld. Bij rechtspleging, zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd 

Deelnameprijs Equipe 

Deelname staat open voor alle equipes van 2 
personen met een oldtimer voertuig met 
eerste inschrijving uiterlijk op  31/12/1989. 

Deelname prijs tot 30/11/2018 
€ 3750,- per equipe 

Bij inschrijving € 1700,-  
Saldo uiterlijk 31/3/2019 

 
Deelname prijs inschrijving na 30/11/2018 
€ 4000,- per equipe 
Bij inschrijving € 2500,- 
Saldo uiterlijk 31/3/2019 
 
Inschrijvingen worden genoteerd volgens 
chronologische ontvangst van 
inschrijvingsformulier en voorschot. 
Maximaal 14 equipes ! 

 
 

 
 
Verblijf in hotels op basis van  
kamers : twin of double 
 
ontbijt en diner in hotel/restaurant 
 
 
Roadbook – (Ritten in GPX en op Tripy beschikbaar) 
Polo Classic Tours  per deelneemster 
 
Technische assistentie met depannagewagen 
Bagageservice : transfer van bagage door crew 
 
Niet inbegrepen:  
transport/transfer naar start en terug naar huis 
middagmaal 
dranken bij avondmaal 
 

INBEGREPEN IN DEELNAMEPRIJS 


