Weekend Trooz in Chateau Bleu op 22, 23 en 24 juni.
Vorige editie was een denderend succes. Vandaar dat we dit jaar opnieuw naar Chateau Bleu gaan.

Onze gastheer Norbert heeft volgend schema voor ons :
Start van het weekend op vrijdag 22 juni met aankomst tussen 16u en 19u. Om 19u serveren we
het aperitief met toastjes en rond 19u30 het 3-gangen diner, met 2 glazen wijn en soft in.
Ontbijt op zaterdag vanaf 8u30, waarna we samen met onze oldtimer via Aywaille, Paradis, Grand
Bru (cafe) tot in Wéris rijden voor de (vrijblijvende) lunch.
Na de middag zetten we onze rit verder door de bossen in de Ardennen , Kleine wegen zonder
verkeer, met prachtige vergezichten en oude hoeves in “pierre de pays “.
We passeren chateau Insegnotte met zijn unieke Normandische (eclectische) stijl.
Zaterdagavond rond 19 u starten we dan weer met het aperitief en rond 19u30 volgt een
gastronomisch 3-gangen diner met 2 glazen wijn en soft in.
Op zondag na het ontbijt vertrekken we weer samen voor een geweldig mooie rit van 80 km. Dit
jaar hebben we gekozen voor verrassende kleine wegeltjes door velden met fenomenale verzichten.
Ze liggen verscholen en bijna onvindbaar. Wij zijn de eersten die met onze oldtimers deze
wegeltjes zullen aanschouwen. Horizonten waar je soms alleen maar van kunt dromen
Uiteraard, naar goede gewoonte, zijn er weer de gezellige drankstopjes waar we rustig kunnen
keuvelen op prachtige vergeten hoekjes.
We eindigen dan aan de ruïnes van Franchimont waar we iets kunnen drinken of doorrijden naar
Chateau Bleu voor de lunch, soft in.
Prijs alles in 435 € per koppel, enkel zaterdagmiddag is niet inbegrepen (en de extra drankjes
tijdens het weekend…).
Inschrijven door betaling van het voorschot van 100€ per koppel op de zichtrekening van onze club.
Er zijn nog enkele kamers vrij. Snel beslissen is de boodschap.

