A CULINARY DRIVE
30 AUGUSTUS 2020

Laat ons alvast hopen dat Covid-19 hier geen
roet in het eten smijt. Alle voorbereidingen
werden getroffen en alle maatregelen worden
toegepast. We kregen voorlopig groen licht.
Wij staan alvast te popelen om jullie opnieuw
op 30 augustus te verwelkomen. Geen kastelen deze keer, maar wel unieke moderne architecturale pareltjes afgewisseld met mooie
vierkantshoeves doorheen verschillende regio’s: het Brugse Ommeland, Zeeland, Zeeuws
Vlaanderen, Meetjesland en Houtland.

We starten terug vanuit ons geliefd Brugge
(die Schone) richting Damme/Oostkerke om
onze eerste stops en pitstops te doen om dan
voorzichtig en wel via de oude smokkelwegen richting de Nederlandse grens te trekken.
Even Cadzand en omstreken (on)veilig maken
om in het heerlijke Zeeland te vertoeven en
met onze blik op oneindig te genieten van een
lunch in Breskens met zicht op het zeetje.

Opnieuw onze gekende basis: elke wagen is
toegelaten. Van cabrio’s, old en new-timers,
sportcars tot hypercars. Bij ons gaat het om
de mensen! We koppelen er opnieuw enkele
mooie wedstrijden aan vast.
Tot dan! We kijken er naar uit om jullie opnieuw,
na deze tijden van verwarring, te ontvangen
en terug te zien.

Met de zilte zeelucht in onze longen vervolgen
We zien dat er veel events geannuleerd werwe onze weg naar de prachtige kreken in het
den, maar dit geeft ons juist de kracht om dit
ongerepte Zeeuws Vlaanderen. Nog een gewel te laten doorgaan. Op een veilige en goezonde stop inlassen bij onze kersenboer om
de manier, rekening houdend met voldoende
in (volle) vaart richting Maldegem te trekken
afstand en de nodige veiligheidsmaatregelen.
voor het laatste stukje naar onze finishplek
te Oostkamp. Daar zal ons event spetterend
Prijs: 350 Eur/wagen - incl 2 pers, dagproeindigen op het domein van Loweide siminar
gramma. Inschrijven kan via www.epictours.be
& event farm.
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