Britse Internationale VW Cabrio Clubs 2022
Cabrio’s, Castles and Calke
19 tot 21 augustus 2022
De Britse Internationale 2022 zal plaatsvinden in Leicestershire. Onze
uitvalsbasis wordt het Burleigh Court Hotel en Leisure Centre bij de
Loughborough Universiteit. Dit is een prachtig 4-sterren hotel.
Details vind je op: www.burleigh-court.co.uk

De gebruikelijke ‘meet & greet’ op vrijdagavond wordt gevolgd door
een maaltijd in buffetstijl, zodat ook degenen die later op de avond
aankomen deel kunnen nemen aan het buffet. De zaterdag begint
met een tour door het Charnwood Forest op weg naar een voor ons
gereserveerde parkeerplaats bij Calke Abbey.

Laat je niet misleiden door de naam, de abdij is in feite een
monumentaal landhuis dat momenteel eigendom is van de National
Trust. Ze beschrijven het als een landgoed van vergane glorie omdat
het de achteruitgang van het fortuin van de oorspronkelijke
familie/eigenaren in kaart brengt. De gebruikelijke grote kamers staan
vol met allerlei spullen, precies zoals ze werden achtergelaten toen
de laatste eigenaar ziek werd en zich terugtrok in een kleinere ruimte.
Je kunt het landgoed het best omschrijven als heerlijk excentriek.
Sommige delen zijn op ‘sympathieke’ wijze gerestaureerd, maar de
meeste ruimtes zijn gelaten zoals ze indertijd werden aangetroffen.
Het is een fascinerend bezoek en je kunt er in je eigen tempo rond
slenteren. Het landhuis is gelegen te midden van de gebruikelijke
hectares grond die uitnodigen om op foto te worden vastgelegd.
Meer details vind je op: www.nationaltrust.org.uk/calkeabbey

Zaterdagavond hebben we een diner dansant met een Caribisch thema,
dus kleed je mooi aan. Feest tot laat, of ontspan in de lounge en praat bij
met vrienden. Voor zondag hebben we echt iets heel bijzonders. Na een
schilderachtige tocht krijgen we een rondleiding in Belvoir Castle,
uitgesproken als Beaver Castle.
Meer details vind je op: www.belvoircastle.com

Je kunt waarschijnlijk uit de foto’s wel opmaken dat dit geen middeleeuws
kasteel is, hoewel het oorspronkelijke kasteel werd gebouwd na de
Normandische verovering in 1066. Het is sindsdien 3 keer opnieuw
gebouwd en het huidige kasteel werd begin 1900 voltooid. Het is een
soort romantische her-uitvinding van een kasteel, maar dan voorzien van
alle moderne gemakken uit die tijd. Een prachtig bezoek, waarvan we
zeker weten dat u ervan zult genieten.

Onze cabrio’s kunnen tijdens de lunch op een speciale parkeerplaats
onder het kasteel staan. Daarna zullen we ze op een spectaculaire
manier opstellen op een terras. Na de rondleiding in kleinere groepen,
hebben we onze afscheidsbijeenkomst. Maar natuurlijk staat het u vrij
om langer te blijven en van het uitzicht te genieten.

Zoals gebruikelijk zijn lunchpakketten, alle maaltijden, rallyborden,
routeboeken en dergelijke inbegrepen in de prijs. De enige bijkomende
kosten zijn voor benzine en de drankjes. Verlengingen voor
donderdag- en zondagavond zijn mogelijk, onder voorbehoud van
beschikbaarheid. Deze extra nachten kunnen worden geboekt op het
inschrijfformulier. Er staat een deadline op het formulier, maar laat ons
zo snel mogelijk weten of u deel wilt nemen, vooral als u extra nachten
wilt boeken. Als u vragen heeft, stuur dan een e-mail naar:
ukinternational@beetlecabrio.co.uk
We kijken ernaar uit u allemaal te zien in 2022.
Covid-issues!
We hebben goede hoop dat Covid tegen die tijd endemisch (blijvend op de
achtergrond maar onder controle) zal zijn en we er gewoon mee moeten leven.
Natuurlijk blijft de mogelijkheid van annulering bestaan. Als we vóór 31-03-2022
moeten annuleren, dan wordt het bedrag volledig terugbetaald. Voor annuleringen na
die datum zullen we ons inspannen om de terugbetaling te maximaliseren en
verwachten we tenminste twee derde van de kosten te verhalen. Naarmate we
dichter bij het evenement komen, zullen er meer uitgaven zijn gedaan en is het
daardoor moeilijk om exacte cijfers te geven. Uiteraard zullen wij alles in het werk
stellen om u het maximaal mogelijke bedrag terug te geven, mocht zich dit voordoen.

Inschrijfformulier
International VW Cabrio Club GB 2022

Van het bestuur:

Dit inschrijfformulier staat binnenkort ook op onze website. De clubleden die van plan om naar dit event te
gaan, verzoeken wij om een kopie van dit inschrijfformulier ook te sturen naar evenementen@vwcabrio.nl.
Het bestuur is namelijk in overleg met de Engelse club over de voorwaarden, die aan de betaling worden
gesteld. In een specifieke Nieuwsbrief aan deze leden willen we hen op de hoogte houden van de
eventuele financiële risico’s die in deze coronatijd aan deze tocht kleven.

Deelnemers
Voornaam
chauffeur/
contactpersoon:

Adres:

Achternaam:

Postcode:

Mobiel nummer:

Stad:

E-mailadres:

Land:

Extra deelnemers
Voornaam:
Achternaam:
Voornaam:
Achternaam:
Voornaam:
Achternaam:
Allergieën of andere dieetwensen:

Type Auto
1303 Cabrio

x

Kever Cabrio van vóór
1971

x

Karmann
Ghia

x

Ander type

x

Kleur lak:
Kleur kap:
Kenteken:
Aankomst & vertrek Dag – maand – jaar
Datum aankomst:

-08-2022

Datum vertrek:

-08-2022

Kosten evenement Aantal

Prijs

Totaal

Volwassenen

x £245

=

Bijbetaling 1persoonskamer

x £60

=

Donderdag- of
zondagavond
extra nacht

2-persoonskamer x £135

=

1-persoonskamer x £94

=
TOTAAL

=

£

Prijzen voor kinderen op aanvraag.
Gelieve het formulier in te vullen en te e-mailen naar: ukinternational@beetlecabrio.co.uk
We sturen daarna een ontvangstbevestiging en betalingsgegevens. Uiterste boekingsdatum is 15-03-2022.
Maar boek alstublieft zo vroeg mogelijk.
WE KIJKEN ERNAAR UIT U ALLEMAAL TE ZIEN IN 2022.

