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: :: Stichting Auto Recreatie

De 42e SLS-Toertocht wordt door de Stichting Auto Recreatie
georganiseerd van donderdag 19 t/m zondag 22 april 2018.
GEBIED - “Rijnland Pfalz en een stuk Elzas”
Voor de 42ste SLS gaan we naar de Rijnland-Pfalz. Een gebied waar we een aantal jaar geleden wel
eens doorheen gereden zijn, maar zelf nog nooit echt bezocht hebben. Dat gaat in 2018 veranderen!
Weet u dat hier nog ruim 1500 kastelen, burchten en ruïnes zijn? Hier het grootste aaneengesloten
bosgebied van Europa te vinden is. De Romeinen hier ooit al met de wijnproductie gestart waren;
mede door het goede klimaat wat hier heerst. Hier goede hotels en lekker eten de standaard zijn! En
zeker niet te vergeten: er zijn mooie weggetjes die straks weer in het routeboek terug te vinden zijn!

ROUTE
De route van de SLS-Toertocht gaat zoals vanouds alleen over verharde wegen en voornamelijk over
rustige binnenwegen, door prachtige dorpjes, mooie uitzichten en fraai natuurschoon.
De dagafstanden zijn voor iedereen makkelijk haalbaar, maar te allen tijde kan en mag van de route
afgeweken worden. Regelmatig wordt in de route een rustpunt aangegeven en kan een museum of
andere bezienswaardigheid worden bezocht.
De SLS-Toertocht is zowel geschikt voor deelnemers met klassieke automobielen als met moderne
auto’s.

ROUTEBOEK
Het routeboek is gebaseerd op het eenvoudige bolletje-pijltje systeem, een systeem met
situatieschetsen met afstanden in (kilo)meters, dat verkeerd rijden bijna onmogelijk maakt. Naar
wens leveren wij een apart boek voor de `mijlen´rijders. (Op te geven op het inschrijfformulier!).
Het routeboek wordt per dag voorzien van allerhande informatie over toeristische attracties en
andere wetenswaardigheden.
Tijdens de SLS kan elke equipe ook meedingen naar één van de fraaie prijzen door het invullen van
de toertocht-vragen. Deze vragen hebben betrekking op de ritten van vrijdag en zaterdag.
De prijzen kunnen uitsluitend gewonnen worden door handelingen buiten de auto.
De prestatie van auto en bestuurder spelen hierbij geen enkele rol.

SPAARKAART
Iedere betalende deelnemer aan de SLS-Toertocht ontvangt op de zondagochtend een SARstempelkaart (of stempel), waarbij een volle kaart, met 6 stempels, recht geeft op een waardebon
met korting op een volgende toertocht van de SAR. Ook te gebruiken op de Holland-Herfst-Tocht.

Soho Hotelbetriebs GmbH
Marie-Curie-Straße 7
Landau in der Pfalz, RLP 76829
Germany
Tel. +49 6341 / 14 19 60
E-mail: post@soho-landau.de

START
Hoewel de eigenlijke toertocht aanvangt op vrijdagochtend, start het SLS-weekend al op donderdag
met de aankomst in Soho Hotel Landau in der Pfalz (D). Een mooi dinerbuffet op donderdagavond
kunt u apart bij boeken.
Alle kamers hebben een eigen douche, toilet en zijn voorzien van airconditioning. Gratis WiFi is
aanwezig. Parkeergelegenheid is er rondom het hotel.
Vanaf Venlo is het ongeveer 340 kilometer. Het hotel ligt vlak bij de A65 en is gemakkelijk te
bereiken.

FINISH
De finish is bij Seminaris Hotel Bad Honnef. Dit is 20 kilometer onder Bonn gelegen. Na de finish is
het nog 135 kilometer rijden om in Venlo te komen. Ook dit hotel ligt vlak bij de snelweg. Een
overnachting is als optie aan te geven. Dit is inclusief diner en ontbijt. Tevens kunt u hier gebruik
maken van het zwembad en de sauna. Daarnaast zijn de parkeergarage en internet gratis
beschikbaar.

OVERNACHTINGEN
De kamerindeling gaat op volgorde van binnenkomst.
De inschrijving sluit op 18 maart 2018.
Na deze datum is inschrijving alleen mogelijk na overleg.

INSCHRIJFGELD
Het inschrijfgeld bedraagt € 230,- per persoon.
Toeslag 1-persoonskamer € 50,-.
Extra’s: mooi diner(buffet) op donderavond € 25,00 per persoon.
Overnachting (op basis van HP) zo 22 - ma 23 april € 80,- p.p. in 2p. kamer.
€ 100,- p.p. in 1p. kamer.
Bij het inschrijfgeld is inbegrepen:
3 x overnachting
1 routeboek (per 2 inzittenden)*
3 x ontbijt
1 TAUTO-formulier (per 2 inzittenden)*
2 x dinerbuffet
(* eventuele 3e inzittende ontvangt een eigen routeboek en TAUTO-formulier)

VERZEKEREN
Bij inschrijving voor de SLS-Toertocht kan gelijktijdig een annuleringsverzekering afgesloten worden.
Deze annuleringsverzekering bedraagt 4% van het totale inschrijfgeld.
Zonder annuleringsverzekering kan het inschrijfgeld niet terugbetaald worden.

UITZETTERS
Helma en Ed van Veen.

INLICHTINGEN
SLS Administratie: Ciska Rutten,  0031 (0)76 5017912.
0031 (0)6 12378213.

ciska.rutten@kpnmail.nl

