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Uitnodiging
Holland Herfst Tocht
26 oktober 2019
Op zaterdag 26 oktober 2019 organiseert de Stichting Autorecreatie voor de 48 e maal
de Holland Herfst Tocht. Een toertocht van zo’n 200 km over voornamelijk kleine(re) wegen
geschikt voor zowel klassieke als moderne auto’s. U kunt tussen 08.30 uur en 10.00 uur starten
en wordt uiterlijk om 18.00 uur terugverwacht, waarna de prijsuitreiking rond 18.30 uur plaatsvindt.
Onze uitzetters, Paul Heijdra, Rob Hafkemeijer en Remco Heijdra, zorgen dit jaar voor een mooie
route in de provincie Gelderland, waarbij o.a. Kasteel Slangenburg en het kleinste dorp van
Nederland, Bronkhorst, worden aangedaan. Tegen het einde van de rit zit er zelfs een boottochtje in
(pontveer ad EUR 3,00 per auto met 2 inzittenden, laatste afvaart 17.00 uur).
Start & finish in het koetshuis van:
Hotel-Landgoed Huis Te Eerbeek
Professor Weberlaan 1
6961 LX Eerbeek
Telefoon: 0313 659135
E-mail: info@fletcherhoteleerbeek.nl
Website: https://www.fletcherhoteleerbeek.nl/
Wilt u in het hotel een kamer boeken,
neem dan contact op met de receptie onder vermelding van SAR of HHT/Holland Herfst Tocht 2019.
Koffiestop: Buitengoed de Panoven, Panovenweg 18, 6905 DW Zevenaar
Bij het inschrijfgeld is een gratis kop koffie of thee (maximaal 2 per auto) op dit adres inbegrepen.
Lunch (optioneel): HCR ’t Heuveltje, St. Jansgildestraat 27, 7037 CA Beek
De lunch kost EUR 16,00 per persoon en bestaat uit een buffet met o.a. soep,
diverse broodsoorten en broodjes, 1 kroket, hartig en zoet beleg, koffie, thee en melk.
Wilt u hier gebruik van maken, kunt u dit op het inschrijfformulier aangeven.
Het inschrijfgeld bedraagt EUR 47,50 per auto. Het aantal inzittenden is vrij.
Bij het inschrijfgeld is inbegrepen:
1 routeboek
1 stempelkaart voor de toertocht-tauto antwoorden
1 SAR-stempel (op de SAR-spaarkaart)
2 consumpties (koffie of thee) bij Buitengoed de Panoven.
Iedere equipe aan de Holland Herfst Tocht ontvangt een SAR-spaarkaart (of stempel),
waarbij een volle kaart (6 stempels) recht geeft op EUR 7,00 korting
op het inschrijfgeld voor een volgende toertocht van de Stichting Autorecreatie.
Doet u voor het eerst mee en wilt u wat meer uitleg over het routeboek c.q. het bol-pijlsysteem?
Maak dit dan kenbaar bij de starttafel, dan zorgen wij voor een goede uitleg!

