
START
VR 25 september om 19u. te Bütgenbach

FINISH
ZO 27 september om 16u. in Manoir de Léboiles

2 overnachtingen op basis van vol pension, 
incl. ontbijt en 5x culinair 3- of 4-gangen 
menu.

Ja, je hoort het goed: het Ardennen-o� en-
sief achterna. Met Epic Croatia 2020, die door 
covid-19 niet is kunnen doorgaan, kregen we 
van heel wat deelnemers de vraag om toch 
iets extra te organiseren dit jaar. Toch als de 
maatregelen het ons toelaten natuurlijk. Maar 
het was mooi om te zien dat heel wat van jullie 
toch de nood en de goesting hadden om in 
jullie bolide een mooie tour te maken.

25 - 27
SEPTEMBER 

2020



U vraagt en wij draaien! ET keerde zijn agenda 
om en ging op prospectie doorheen de eeu-
wige jachtvelden en legendarische wegen. 
Conclusie: we kwamen uit op een prachtige 
luxueuze 2-daagse in het meest heuvelach-
tige deel van Bëlgie, geliefd door velen. Met 
vertrek in de Belgische Eifel (Hoge Venen) met 
Bütgenbach als start, richting het hart van de 
Ardennen, nl. Durbuy. Een overnachting in het 
net gerenoveerde Sanglier des Ardennes waar 
we opgewacht zullen worden door Wout Bru 
(in hoogst eigen persoon). We finishen in de 
omgeving van Spa, in Manoir de Léboiles.

Wij zorgen voor een onvergetelijke route (incl. 
roadbook), hotels, stops en pitstops waar we 
de prachtige haarspeltbochten breien aan 
unieke verzichten. Dit alles weg van de grote 
wegen en de drukte. U zorgt voor uw favorie-
te bolide, gewassen en getankt, wij voor een 
unieke belevenis in eigen land.

Het wordt een ervaring om te koesteren.
ET – Simon Warlop

MET DANK AAN ONZE PARTNERS

The Summit
Marketing & Communicatie

The Summit
Marketing & Communicatie

The Summit
Marketing & Communicatie



VRIJDAG 25 SEPTEMBER
• Aankomst in hotel Bütgenbach op vrijdag

25sept tss 17-19u
• Overnachting
• inclusief welkomsdrink
• 4-gangen verrassingsdiner (incl. wijnen)

ZATERDAG 26 SEPTEMBER
• Ontbijt
• Officiële start 9u
• Champagnestop in de voormiddag
• Lunch in Zur Althen Muhle (D)
• Aperostop Achou� e in de namiddag
• Overnachting in luxekamer in Sanglier

des Ardennes
• Inclusief welkomstdrink bij finis
• 3-gangen Diner (incl. wijnen)  @ La bru’sserie

ZONDAG 27 SEPTEMBER
• Onbijt
• Start rond 10u
• Apero stop in de voormiddag
• Lunch 3-gangen in Val D’Ambleve
• Finish Manoir les Léboiles (16-17u.) met

drink en tapa’s

PRIJS
1100 Eur incl. btw per wagen (2 personen)

Zaken buiten pakket + eigen stops buiten de 
agenda worden op eigen conto vere� end.

Voor het inschrijven kan je alle informatie 
terugvinden op de website.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Met hartelijke rally groet, Simon Warlop 
Oprichter & organisator Epic Tours (onderdeel van SIWA bvba)


