
SENIOREN ardennen
BUDGET toer 2022

Vrijdag 7 t/m zondag 9 oktober 2022

DE ROUTE
De route voert dwars door het hart van de dunbevolkte 
Ardennen, over beeldige binnenweggetjes, die meestal 
alleen bekend zijn bij de lokale bevolking en niet of 
nauwelijks te vinden zijn op reguliere wegenkaarten

Liefhebbers van een lang weekendje gezellig toeren door 
de Belgische, Luxemburgse en Franse Ardennen, bieden 
we de mogelijkheid om ontspannen en zorgeloos volledig 
begeleid te genieten van die prachtige Ardennen. 
Dat kan voor een aantrekkelijk lage reissom tijdens onze 
Ardennen Budget Toer 2022

Oude en Moderne Auto’s
Met dit evenement hopen 
we de nostalgische sfeer uit 
de vorige eeuw even te laten 
proeven. Daaraan leveren de
klassiekertjes en OldTimers 
natuurlijk ook een belangrijke 
bijdrage! Desondanks blijven 
bij de NRS altijd ook ALLE 
hedendaagse auto’s welkom!

Email-adres:
nrs.autorecreatie@planet.nl

 0226 342 559

HOTELCOMFORT
Om het inschrijfgeld laag te houden - het is immers een 
BudgetRally - verblijven we in comfortabele hotels zonder 
enige overdreven luxe, waarin we gezellig en smakelijk 
kunnen dineren. De bar blijft aansluitend tot minstens na 
middernacht open.

INSCHRIJFGELD: € 360 p.p. per Busje of eigen auto
Inbegrepen: 2x overnachting & ontbijt, 2x diner, 
Vervoer per busje met begeleiding/chauffeur: gratis voor
Donateurs van Stg Senioren TOP-Zorg, incl thuis ophalen 
vrijdagmorgen en weer thuisbrengen zondagavond.
Consumpties en lunches zijn geheel voor eigen rekening. 
Onze-site kan pas medio augustus worden aangepast:

www.seniorentopzorgorg.nl   &   www.autorecreatie.nl

Inschrijfgeld Sport-/Toerklasse: € 360 p.p.

Toeslag 1-persoonskamer(s) : €   35 p.p.

‘Een enkel CP zal iets lastiger te vinden zijn’

Vrijdagavond 7 oktober
Uitreiking routebescheiden en  uitleg over de opzet 
en het reglement doen we vrijdagavond nabij Luik. 
Overnachting/ontbijt is inbegrepen. Alleen het 
openingsdiner op vrijdagavond is facultatief i.v.m.  
laatkomers. We maken er een supergezellige avond 
van en onze serviceteams zijn dan al actief!

Zaterdag 8 oktober 
We rijden een geweldige Ardennen-route door Bel-
gië, Luxemburg en Frankrijk met een 2e overnach-
ting met ontspannende rallydiner nabij Metz (F).

Zondag 9 oktober
Na het ontbijt volgt weer een mooie en overspor-
tieve Ardennenroute naar de FINISH nabij Maas-
tricht. Beker- en Medaille-uitreiking: rond 17.00 uur.

SENIOREN: comfortabel & gezellig per mini-busje
Senioren die niet meer in hun eigen auto willen of 
kunnen reizen, bieden we de unieke gelegenheid om
deze korte ‘autovakantie’ met beeldige routes mee 
te te rijden in ons 9-persoons busjes met ervaren 
chauffeur/reisbegeleider. Het programma kan ieder 
moment in onderling overleg aangepast of ingekort 
worden, terwijl er regelmatig rustpauzes op gezellige 
terrasjes worden gehouden. 
Dit soort mooie routes over smalle binnenweggetjes 
en langs talloze bekende en onbekende bezienswaar-
digheden langs de route worden door geen enkele 
andere reisorganisatie aangeboden.

We organiseren dit soort SeniorenVakanties samen 
met de Nationale Recreatie Stichting NRS , die al 
ruim 40 jaar een leuk soort autovakanties met uitge-
breide verzorging en begeleiding organiseert voor
ouderen met mooie klassiekers, cabrio’s of gewone 
hedendaagse auto’s. Dat maakt onze tochten nóg 
leuker en gezelliger: we rijden onafhankelijk van el-
kaar dezelfde mooie routes, maar profiteren ook van 
de NRS-service, zoals soms wat picknicks onderweg.

U kunt daardoor ook meerijden in uw eigen auto:
we lenen u dan een TOMTOM waarin de gehele route

al is ingelezen:
TOMTOM opstarten ......  en rijden maar! 

Verdwalen kan niet meer ........



ARDENNNEN BUDGET TOER
Vr 7 t/m Zo 9 oktober 2022

INSCHRIJVER
 Initialen

 Achternaam

 Roepnaam (t.b.v. naambadge)

 Tel. privé  GSM-nr

Blokletters s.v.p.

 (Straat, huisnr)/idem

 Postcode & Woonplaats

 (Land)/Idem

2e INSCHRIJVER
 Initialen

 Achternaam

 Roepnaam (t.b.v. naambadge)

 (Tel. privé)/Idem  GSM-nr

 Straat, huisnr

 Land

AUTO-GEGEVENS
indien per eigen auto:

 Merk en type

 Kenteken

 Bouwjaar

 Kleur

Liidm.nr (indien bekend):

Speciale (kamer)wensen en/of
bijzonderheden: Invalide-hernia-hond-brandangst etc:

HOTELINDELING: s.v.p. idem als (namen):

Eventuele DIEET- of voedingswensen:
(Worden gemeld aan de hotels, incl. het aantal personen!)

Mag/Lust geen: .......................................
..............................................................
..............................................................

(Aantal personen aangeven s.v.p.)

 Vegetariër, maar eet wél:

INSCHRIJVING door:

Aantal Pers.:   2/(Duo)  1/(Solo)

 Heren   Dames   Mixed (Heer+Dame)

 (Postcode & Woonplaats)/Idem

    Aspirant   Donateur  Begunstiger   Huisgenoot    Donateur  Begunstiger   Huisgenoot

Inschrijfgelden zijn INCLUSIEF:
- 2 Overnachtingen met ontbijt & 2x diner
- Ondersteunig & bijstand op ieder gebied
- Meerijden in SeniorenBusje zonder toeslag

  Indien per eigen auto:
- NRS-Permanence & NRS Alarm Centrale:
  NRS Pech onderweg technische hulp, met
  repatrieringstrailer en vervang-/leenauto
- TOMTOM met routes te leen, of routes op
  uw eigen TOMTOM ingelezen door de NRS.

 Liefst diners in NIET-ROKERS ruimte !

FORMULIER TOEZENDEN AAN:

NATIONALE RECREATIE STICHTING NRS
Secretariaat ARDENNEN BUDGET TOER 22

Reiger 65  - 1722 DS ZUID-SCHARWOUDE

TEL.: +31 (0)226 342559
b.g.g +31 (0)653 321902

e-mail: nrs.autorecreatie@planet.nl
Site:    www.autorecreatie.nl

In samenwerking met:
 Stg Senioren TOP-Zorg

Tel. 072 534 8851
info@srtopzorg.nl

De ontvangst van inschrijfformulieren 
wordt per omgaande bevestigd, waarna 
de betalingsverplichting ingaat. 
Zie annulerings- en betalingsvoorwaar-
den, en onze aansprakelijkheidsclausule.

Deelname geschiedt voor eigen rekening 
en risico.  Stg TOP-Zorg en NRS kunnen 
geen enkele aansprakelijkheid aanvaar-
den voor enig gevolg van deelname aan 
de reis of enig beroep op hulpverlening 
door onze vrijwilligers.

Handtekening:  Datum:

BETALINGEN: t.n.v. NRS, Zuid-Scharwoude

NL55 RABO 0391 6264 77 / (BIC: RABONL2U)
NL31 INGB 0004 9252 19  / (BIC: INGBNL2A)

 Meerijden in het Senioren-busje:
   Geeft zich op voor het Seniorenbusje met
   chauffeur met aantal personen: .  .  .  .

-  Meerijden in Senioren-Busje: GEEN Toeslag!
   Op verzoek inclusief Thuis ophalen/brengen

(Niet invullen)

 Inschrijfvolgnr. t.b.v. hotels:INSCHRIJFFORMULIER 
ARDENNEN BUDGET TOER 2022

Vr 7 t/m Zo 9 oktober 2022

(AAN)BETALINGEN

 De verplichte AANBETALING à € 195 per 
   equipe is HEDEN overgemaakt aan de NRS  
   Datum van de betaling (Invullen verplicht!):

    d.d.:  ...................................................

   Volledige restitutie: alleen bij annulering
   binnen 2 weken na aanmelding/reservering

Het RESTERENDE BEDRAG wordt voldaan:
Afhankelijk van de Corona-ontwikkelingen:

  Restant INEENS, uiterlijk 15 sept. 2022
  GESPREID: Niet mogelijk oor deze reis

HOTEL COMFORT

Kamers:  2-pers.  1-pers.*  ...-ps.

* Toeslag 1-persoons kamer(s): 
       Via TOP-Zorg: € 35 p.p.

Bedden:   Geen voorkeur

     1-Grand  Lit (2-pers. bed)

     2 apart opgemaakte bedden

Hotel-arrangementskeuze 
ARDENNEN BUDGET TOER 2022

Vr 7 t/m Zo 9 oktober 2022

 2 nachten Budget Arr. (B): € 360 p.p.

 
BUDGET TOER, dus::

 Geen andere Arrangementen of Upgrades mogelijk!

Het Openingsdiner op vrijdagavond
 à € 25 p.p. is al inbegrepen !

flyer TOP-Zorg-NRS aug. 2022


