8-9 JUNI 2019
1st INTERNATIONALE Datsun Fairlady roadster meeting
in Monschau, Duitsland
Programma (NL):
Vrijdag 07-06-2019
Aankomst is mogelijk op vrijdag. Dan heeft U de tijd om nog iets te
ondernemen in de schitterende omgeving van Monschau.
Zaterdag 08-06-2019
Openbare deelname: 14:00-18:00 Meeting bij Nissan-Autohaus
KirchHauptstraße 144, 52156 Monschau-Höfen. (www.autohaus-kirch.de).
Met koffie/thee, frisdrank, broodjes en cake, gesponsort door Nissan
Duitsland. Gemeenschappelijke openlijke opstelling van alle roadster bij het
Autohaus. Houdt U er rekening mee dat andere oldtimerliefhebbers, pers en
andere geïnteresseerden aanwezig zijn.
Alleen voor aangemelde deelnemers: Om 18:30 avondeten in een goed
restaurant in de buurt (in de deelnameprijs inbegrepen), eindtijd is open.
Zondag 09-06-2018 Eerste Pinksterdag
Alleen voor aangemelde deelnemers: Om 10:00 verzamelen op het
ontmoetingspunt (wordt zaterdagavond bekend gemaakt) en vanaf 10:30
vertrek voor een gezamenlijke rondrit door de prachtige Eiffel, met kleine
bergwegen. Voor de rondrit wordt een uitgeschreven route meegegeven. We
willen de grote groep wat kleiner maken en voorkomen dat we in kolonne
achter elkaar aanrijden en daardoor anderen tot last zijn. Men kan onderweg
stoppen om foto's te maken en korte pauzes nemen. Zo verspreiden we de
groep ook wat over de lunch, zodat het restaurant niet in één keer volloopt.
Voor de toerrit krijgt een ieder een Rallyschild per auto, (in de deelnameprijs
inbegrepen).
Etappe 1: Circa 50km met eindbestemming “Restaurant Der Seehof” aan de
dam van het meer in Heimbach, (www.derseehof.eu) parkeren op de grote
openbare parkeerplaats, (betaald parkeren, in de deelnameprijs inbegrepen).
Houd rekening met geïnteresseerden en oldtimerliefhebbers. In het restaurant
kunt U uitgebreid pauzeren van ongeveer 12:00-15:00. Lunch, koffie en
gebak zijn verkrijgbaar in het zelfbedieningsrestaurant (middels coupons, in
de deelnameprijs inbegrepen, dranken voor eigen rekening) en kan genuttigd
worden wanneer U dat wilt. Zitplaatsen zijn zowel binnen als buiten op het
grote terras boven het meer. Een korte wandeling is hier mogelijk.
Etappe 2: Circa 50km met de bestemming Monschau. Om ca. 17:00 einde
van de rit op een grote parkeerplaats van een supermarkt. Afscheid met een
klein afscheidsgeschenk aan alle geregistreerde deelnemers. Verschillende
deelnemers kunnen dan naar huis rijden, wie langer in Monschau verblijft,
kan bijvoorbeeld de oude stad van Monschau bezoeken en in kleinere groepen
de avond doorbrengen.

Algemeen:
Er zijn veel hotels en pensions in Monschau en in verschillende prijsklassen.
De kamer reservering wordt gemaakt door de deelnemers zelf en is voor
eigen rekening.
Het oorspronkelijke schema moest worden veranderd vanwege de verrassend
hoge deelname, Monschau is een auto luwe stad en je kunt niet overal in
grote getale terecht of je auto parkeren. Een reis naar de stad samen met een
dergelijke grote groep heeft niet veel zin, maar U bent vrij een bezoek te
brengen aan:
– Een wandeling door de historische binnenstad van Monschau.
– “Glashütte Monschau” met glasblazerij en winkel (gratis toegang)
www.glashuettemonschau.com
– Museum “Rotes Haus Monschau” (Toegang €5,-) www.rotes-hausmonschau.lvr.de
– Mosterdmolen Monschau (gratis) www.senfmuehle.de
– Kersthuis Monschau (gratis) www.weihnachtshaus-monschau.de
– Tentoonstelling in “Kuk, Kunst- und Kulturzentrum” (gratis) www.kukmonschau.de
Registratie:
Om deel te nemen aan het niet-publieke deel van deze meeting, is registratie
via info@datsunroadster.nl noodzakelijk. De Deelnamevergoeding voor 2
personen + auto = €90; 1 persoon + auto = € 55,De kosten zijn inclusief:
– Rallyschild (1 per auto)
– Routebeschrijving
– Driegangen diner op zaterdagavond
– Lunch, koffie&gebak en parkeergeld op zondagmiddag
– Een klein afscheidsgeschenk
(Nissan Duitsland zal de kosten betalen van de meeting bij dealer Kirch)
De deelnamevergoeding moet voor 30 mei worden bijgeschreven op
rekening:
€90,- (2Pers + Roadster) of €55,- (1Pers + Roadster) o.v.v. "Roadster
meeting 2019" en de "naam van de deelnemer"
E.M. Oost
BIC: ABNANL2A
IBAN: NL17ABNA0439786517
Stuur uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, aantal
personen, voertuiggegevens, allergie gegevens, etc.
Erica Oost
E-mail: info@datsunroadster.nl
Tel.nr: 0031-629390490
Met dank aan Bernhard Stein voor de organisatie!!!

