
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De mooiste oldtimerrace van de wereld, gevolgd op de voet…  

 

 

 

 

 
          

Mille Miglia 2020 
rondrit 11 – 16 mei 2020 

(ovv. Datum Mille Miglia )  
max.12 equipes-snel uitverkocht !!! 

Vertrek : Sirmione 11/5 

Einde: nog te bepalen 16/5 

Deelnameprijs Equipe 

Deelname staat open voor alle equipes van 2 

personen met een oldtimer voertuig met 

eerste inschrijving uiterlijk op  31/12/1989. 

Deelname prijs tot 30/11/2019 

€ 2950,- per equipe 

Bij inschrijving € 2500,-  

Saldo uiterlijk 31/3/2020 

 

Deelname prijs inschrijving na 30/11/2019 

€ 3150,- per equipe 

Bij inschrijving € 2500,- 

Saldo uiterlijk 31/3/2020 

 

Inschrijvingen worden genoteerd volgens 

chronologische ontvangst van 

inschrijvingsformulier en voorschot. 

Maximaal 12 equipes ! 

 

 

 

Verblijf in hotels op basis van  

kamers : twin of double 

 

ontbijt en diner in hotel/restaurant 

 

 

Roadbook – (Ritten in GPX en op Tripy beschikbaar) 

Polo Classic Tours  per deelnemer 

 

Technische assistentie met depannagewagen 

Bagageservice : transfer van bagage door crew 

 

Niet inbegrepen:  

transport/transfer naar start en terug naar huis 

middagmaal 

dranken bij avondmaal 

 

INBEGREPEN IN DEELNAMEPRIJS 



 

 

         

         

[Trek de aandacht van uw lezer met een 

veelzeggend citaat uit het document of gebruik 

deze ruimte om een belangrijk punt te 

benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens 

anders op de pagina wilt plaatsen.] 

 

 

 

 

 

 

We volgen de Mille Miglia in al haar facetten. Van de 

parade in Brescia, over de race in enkele pittoreske 

dorpjes, tot de doortocht in de bergen.  

 

Overnachten doen we in gezellige BB's, overdag 

houden we pick-nick langsheen het parcours. We 

treffen de auto's minimaal 4 keer op een aangename 

plaats langs het parcours, afhankelijk van de route 

die de MM volgt. 

Programma Mille Miglia 

  Maandag 11/5 

  Rondrit Garda Meer 

  Bezoek Alpe de Garda  

   

  Dinsdag 12/5 

  Bezoek aan Brescia 

  Parade in Brescia 

   

  Woensdag 13/5 

  Start MM 

  we volgen in Sirmione 

 

  Donderdag 14/6 

  transfer naar zichtplaats 2 

  afhankelijk van parcours 

  Vrijdag 15/5 

  Bergrit 

  We volgende MM in haar 

  doortocht op een bergpas 

 

  Zaterdag 16/5 

  We zien de MM nog 1 maal 

 langrijden op weg naar Brescia 

We verblijven tijdens deze reis in 4 hotels :  

 

We starten 2 dagen in Hotel Dogana – Sirmione 

 

Daarna afhankelijk van het parcours van de MM 

verblijven we in hotels op dichte afstand van 

passage in de voormiddag. In de namiddag is er 

dan transfer naar volgende plaats. 

 

Technische assistentie  
Tijdens de rally wordt door de organisatie  technische assistentie voorzien. 

Assistentie wordt enkel verleend voor het verhelpen van defecten  
die door dagdagelijks gebruik ontstaan zijn. 

Pannes door slechte staat van het voertuig of onverantwoord  
rijgedrag  worden niet geassisteerd. 

Bij blijvend defect wordt het voertuig naar de dichtstbijzijnde  
werkplaats of naar het volgende hotel gebracht.  

 
 


