Autobianchi Club Nederland

10 – 11 september 2011

Internationale meeting – Nederland
Raduno internazionale – Paesi Bassi
Internationales Treffen – die Niederlande
International meeting – the Netherlands
Rassemblement internationale – les Pays-Bas

2011stedentocht

Programma
Zaterdag 10 september 2011
9.00 uur: welkom en aanmelden bij Sporthotel Iselmar in Lemmer

Vanaf 9.30 uur: start 2011stedentocht

Rondrit door de provincie Friesland, waarbij in grote lijnen de route van de
Friese Elfstedentocht wordt gereden (deze bijna 200 km. lange schaatstocht is
sinds 1909 vijftien keer verreden; in 1997 was het ijs voor het laatst dik genoeg
om de tocht te kunnen rijden).
De lengte van de route op zaterdag is ca. 160 km. (maar zelf inkorten is
mogelijk).
Tip: neem de TomTom en bijbehorende snoeren mee; de route kan dan
worden gedownload op de navigatie.

Vanaf 16.00 uur: drankje en hapje bij Montagna d’Oro, een bedrijf
gespecialiseerd in klassieke Italiaanse auto’s
Vanaf 19.30 uur: diner in Sporthotel Iselmar

Aansluitend: vertoning van de Nederlandse speelfilm ‘De hel van ’63’
Deze film uit 2009 gaat over de twaalfde Elfstedentocht, de barre editie van
1963.

Zondag 11 september 2011
Vanaf 9.30 uur: start tweede deel van de 2011stedentocht
De lengte van de route op zondag is ca. 60 km.
Vanaf 13.30 uur: barbecue bij Sporthotel Iselmar
Aansluitend: afsluiting van de meeting

Info: Autobianchi Club Nederland
website: www.autobianchi-club.nl
e-mail: elfsteden@autobianchi-club.nl
telefoon: 06-49416350 of vanuit buitenland 0031-6-49416350 (20.00 – 22.00
uur; Nederlands – Engels – Duits)

Deelnemen?
 Vul het inschrijfformulier in en stuur dit naar
- per e-mail: elfsteden@autobianchi-club.nl òf
- per post: Autobianchi Club Nederland, Postbus 21002,
NL – 6369 ZG Simpelveld
en
 Maak de deelnamekosten over op ING-rekening 125118 t.n.v.
Autobianchi Club Nederland te Simpelveld, onder vermelding van
‘Elfstedentocht’.
IBAN = NL88INGB0000125118
BIC = INGBNL2A
De deelnamekosten bedragen:
Prijs in euro
Per volwassene
Per kind (4 t/m 12 jaar)
Weekend (za. + zo.)
80,70,Alleen zaterdag
50,35,Alleen zondag
40,35,De prijzen zijn incl. het diner op zaterdagavond en/of de barbecue op
zondagmiddag. De prijzen zijn excl. de kosten voor overnachting.
Er worden maximaal 50 Autobianchi’s toegelaten.
Inschrijven kan tot 1 augustus 2011, maar VOL = VOL.

Overnachting in Sporthotel Iselmar
Reserveer een kamer in het 4-sterren hotel ‘Sporthotel Iselmar’ in Lemmer, het
centrale punt tijdens de 2011stedentocht.
Speciale prijs: € 92,50 per kamer per nacht, incl. ontbijt
Sporthotel Iselmar ****
Plattedijk 16
8531 PC Lemmer
T: 0514-569096 (vanuit buitenland: 0031-514-569096)
F: 0514-562924 (vanuit buitenland: 0031-514-562924)
E: info@iselmar.nl
W: http://www.iselmar.nl/
Reserveren onder vermelding van ‘Autobianchi club’. Na 1 juli 2011 is de
beschikbaarheid van kamers niet meer gegarandeerd.

