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Op zaterdag 27 oktober 2018 organiseert
de Stichting Auto Recreatie voor de 47e maal
de Holland Herfst Tocht.
START EN FINISH

De 47e Holland Herfst Tocht staat als altijd weer borg voor een prachtige route
op basis van het bol-pijl systeem, beschreven in een goed verzorgd routeboek.
De start en finish is bij “Boshotel Vlodrop” te Vlodrop.
De route gaat langs en door diverse plaatsen ten zuiden van Roermond en door het
zuiden van Zuid Limburg. Ook rijden we soms even een klein stuk de grens over.
De route bevat geen onverharde wegen. Er wordt veelal via kleine weggetjes
gereden, ofschoon ook wel eens gebruik wordt gemaakt van iets grotere wegen.
Mocht u na de rit in het hotel willen blijven dineren, dan willen we u vragen om te
reserveren voor 6 oktober via info@boshotel.nl.
Carpaccio van Black Angus met truffel crème en Parmezaan Of
Salade met gerookte zalm met limoen dressing
*****
Gebakken varkensoester met rode wijn kruiden saus Of
Gebakken zeebaars met kreeften jus
*****
Dessert du chef
*****
Speciale prijs € 28,50 per persoon.
In het Best Western hotel in Slenaken vindt de lunch plaats.
De lunch (die u optioneel kunt bijboeken via het inschrijfformulier) a € 15,00 per
persoon genaamd de koffietafellunch bestaat uit:
Consumpties (koffie, thee, melk en fruitsappen), soep, diverse broodsoorten, luxe
broodjes, diverse soorten vleeswaren en kaas, salades
De uitzetters van deze Holland Herfst Tocht:
Paul, Rob en Remco hopen jullie hier te mogen begroeten.

Boshotel Vlodrop ****
Boslaan 1
6063 NN – VLODROP / ROERMOND
 0475 53 49 59
www.boshotel.nl /info@boshotel.nl

ROUTE
Bij het vertrekpunt ontvangen alle deelnemers een toertocht-tautokaart en
een routeboek. Hierin staat de gehele route zo duidelijk beschreven, dat
de route zonder enige moeite te volgen is en verdwalen praktisch is uitgesloten.
Deelnemers die voor het eerst meedoen, kunnen zich kenbaar maken
en krijgen van ons een goede uitleg voor het rijden van de route.
Bovendien bevat het routeboek tal van toeristische informatie.
Voor deze toertocht hoeft u geen ervaring te hebben met het rijden van
toertochten.
De HHT is een TOERTOCHT met foto- en tautovragen en GEEN rally.
De HHT is enkel bedoeld om u en uw gezin of vrienden een leuke dag
of weekend te bezorgen.

START:
FINISH:

tussen 8.30 uur en 10.00 uur.
tussen 16.00 uur en 18.00 uur,
aansluitend prijsuitreiking.

Iedere betalende deelnemer aan de Holland Herfst Tocht ontvangt een
SAR-spaarkaart (of stempel), waarbij een volle kaart (6 stempels) recht geeft
op € 7,- korting op het inschrijfgeld voor een volgende toertocht van de SAR.
Bovendien dingt elke equipe mee naar één van de fraaie prijzen in de
toertocht-tauto. Deze prijzen kunnen uitsluitend gewonnen worden door alle
vragen te beantwoorden bij de meldposten. De prestatie van auto en
bestuurder spelen hierbij geen enkele rol.
De HHT is ook zeer geschikt voor deelnemers met klassieke automobielen en
youngtimers.

INSCHRIJVING

Inschrijving geschiedt door middel van bijgevoegd inschrijfformulier. Uiteraard
kunt u dit formulier ook ondertekend mailen naar ciska.rutten@kpnmail.nl.
De inschrijving sluit 15 oktober.
Bevestiging van de inschrijving, alsmede de noodzakelijke gegevens
betreffende start- en finishplaats worden u uiterlijk 1 week van tevoren
toegezonden per post of email (controleer uw emailadres).
Het inschrijfgeld bedraagt € 35,- per equipe.
Het aantal inzittenden is vrij.
Bij het inschrijfgeld is inbegrepen:
- 1 routeboek met toeristische informatie
- 1 stempelkaart voor de toertocht-tauto antwoorden
- aan de finish: 1 SAR-stempel (op de SAR-spaarkaart)
Inlichtingen HHT
Route-uitzetters:
Paul Heijdra:  06 13 53 90 26
Rob Hafkemijer en Remco Heijdra
Rittenadministratie: Richard en Ciska Rutten:  076 501 79 12

