
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

In rechte lijn van Brugge naar het koninklijke slot Schönbrunn in Wenen 

 

 

 

 

 
          

 

         

         

 

 

         

  

Koninginnenrit  
Tour des Reines 2020 
Brugge – Wenen (6 dagen) 

Start : Burg Brugge zondag 24 mei 2020 

Eind :Schönbrunn Wenen 30 mei 2020 



 

[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.] 

 

  

Elke dag rijden we gemiddeld 250km op kleine en pittoreske 

wegen, met een lunch-stop onderweg. ’s Avonds is er ruim 

de tijd voor plezier en ontspanning met een lekker dinner. 

 

Om de competitiegeest aan te scherpen, zijn er dagelijks 

regelmatigheidsproeven.Elke voormiddag en elke namiddag 

is er een RT, waarbij op een korte afstand (max 10km) een 

gemiddelde snelheid moet aangehouden worden. 

 

Er wordt een dagklassement en een eindklassement 

opgemaakt.   

 

De hotels in deze rally hebben minstens 4 sterren.  

Ontbijt en diner zijn steeds in het hotel waardoor er ’s 

avonds geen verplaatsingen meer nodig zijn. 

Op het  einde van elke rit is er een welkomstdrink aan de 

officiële aankomstplaats in de gaststad. 

Bij elk hotel  kunnen de wagens veilig geparkeerd 

worden op een afgesloten parking.   

Programma Brugge - Wenen 

 Etappes 

Zondag 24/5 

Brugge  -  Durbuy 

4 sterren hotel 

 

 Maandag 25/5 

Durbuy – Zweibrucken 

4 sterren hotel 

 

 Dinsdag 26/5 

Zweibrucken – Nordlingen 

4 sterren hotel 

 

 Woensdag 27/5 

Nordlingen – Innsbruck 

4 sterren 

 

Donderdag 28/5 

Innsbruck – Sankt-Johann in Pongau 

4 sterren 

 

Vrijdag 29/5 

Sankt-Johann in Pongau - Wenen 

4 sterren 

Zaterdag 30/5 

Slotevent 

Bezoek Wenen 

Terugvlucht met SN Brussels Airlines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 
 



 

 
Wettelijke bepalingen en algemene voorwaarden Classic Tours – BVBA Eco Engine Power 

1. Alle reizen worden georganiseerd door BVBA ECO ENGINE POWER, Monnikenwerve 35 – 8000 Brugge O.N. 0567817907. 
 Classic Tours is de commerciële naam. 
BVBA ECO ENGINE POWER voldoet aan en respecteert de wet op de reisorganisatie en bemiddeling van 1994, middels een verzekering BA 
Reisondernemingen (LXX058114) en Financieel onvermogen Reisorganisaties (LXX058113). Beide polissen zijn afgesloten bij de maatschappij 
AMLIN, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel. Tel.: 02/894 70 00. 
 

2. De ondertekening van het inschrijvingsformulier wordt beschouwd als deelname. Na ontvangst van het voorschot, zoals bepaald door de 
organisator, is de inschrijving definitief. Uiterlijk 8 weken voor aanvang van de reis dient het saldo van de reissom, alsook alle saldo’s van 
bijkomende bestellingen (transport, vliegtickets, ….. ) te zijn voldaan op rekening van de organisator.  
 

3. De organisator draagt er zorg voor dat het volledige reisprogramma kan uitgevoerd worden zoals beschreven in de reisbrochure. Eventuele wijziging 
van hotel of reisroute zal steeds vooraf worden gecommuniceerd aan de deelnemer. De organisator mag  het programma of de aangeboden hotels 
wijzigen, voor zover deze met gelijkwaardig alternatieven worden vervangen. Wijzigingen in het programma of hotels geven geen recht tot 
annulatie van deelname. 
 

4.  Wedstrijden binnen het kader van de reizen vallen onder het wedstrijdreglement van de BVBA Eco Engine Power.Dit reglement is op eenvoudig 
verzoek verkrijgbaar. 
 

5. De deelnemer dient ervoor te zorgen dat  zijn/haar voertuig voldoet aan de wettelijke vereisten om op de openbare weg te mogen rijden : 
verzekering, keuring, inschrijving… .  De organisator neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor eventuele tekortkomingen door de deelnemer in 
deze. 
Eveneens dient de deelnemer voor afreis ervoor in te staan dat zijn voertuig in voldoende staat is om de volledige reis uit te rijden. Het wordt ten 
zeerste aangeraden een uitgebreide inspectie/onderhoudsbeurt te voorzien voor vertrek !  
 

6. De technische assistentie tijdens de reis is beperkt tot het terug op weg helpen van het voertuig bij normale pech. Pech te wijten aan slechte staat 
van het voertuig, verkeerd gebruik of roekeloos rijgedrag zijn niet onderworpen aan de technische assistentie.Kosten voor onderdelen, materialen, 
oliën etc zijn ten laste van de deelnemer. 
 

7. Bij annulatie door de deelnemer blijven volgende bedragen verschuldigd: 
tot 120 dagen voor vertrek : 40 % 
tot 60 dagen voor vertrek : 75% 
minder dan 60 dagen voor vertrek: volledig bedrag. 
Wij raden de deelnemers aan een reis- en annulatieverzekering te nemen. 
Bij annulatie door de organisator wordt het volledige bedrag teruggestort. 
 

Eventuele geschillen worden in eerste instantie in der minne geregeld. Bij rechtspleging, zijn enkel de rechtbanken van Brugge bevoegd 

Deelnameprijs Equipe 

Deelname is voorbehouden  voor dames-

equipes van 2 personen met een oldtimer 

voertuig met eerste inschrijving uiterlijk op  

31/12/1989. 

Deelname prijs 

 6850,- per equipe all-in. 

Bij inschrijving € 2500,-  

Saldo uiterlijk 31/3/2020 

Deelneemsters aan de Tour des Reines 2019 

hebben een voorinschrijfrecht tot 5 juli 2019. 

Daarna is de inschrijving open voor alle 

gegadigenden. 

 

Inschrijvingen worden genoteerd volgens 

chronologische ontvangst van 

inschrijvingsformulier en voorschot. 

Maximaal 20 equipes ! 

 

 

Hotel 4 sterren : 6 nachten – twin room 

Ontbijt in hotel: 6 ochtenden 

Lunch onderweg: 6 namiddagen 

Dinner in hotel:  6 avonden  

 

Elke avond receptie bij aankomstplaats 

Forfait van dranken bij de maaltijd 

Terugvlucht + transfer naar luchthaven 

Transport van auto naar Brugge 

Roadbook – (Ritten in GPX en op Tripy beschikbaar) 

Polo Classic Tours  per deelneemster 

Jas Tour des Reines per deelneemster 

 

Technische assistentie met depannagewagen 

Bagageservice : transfer van bagage door crew 

Ondersteuning door uitgebreide crew  

 

Niet inbegrepen:  

extra dranken buiten forfait 

 

INBEGREPEN IN DEELNAMEPRIJS 


