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Meer info volgt of bel 0629522652. Inschrijving sluit 01-09-2017 en volledige betaling uiterlijk 01-10-2017 

15 juli 2017 

 

BMW Clubs NL organiseert dit najaar weer excursies naar München. 

Een aanrader voor wie deze ervaring nog niet heeft gehad, maar ook voor wie het nog eens wil beleven. 

Gerhard de Vries, voorzitter van BCNL, is de drijvende kracht achter deze goed georganiseerde uitstapjes 

naar BMW locaties, waar niet iedereen zomaar binnen komt. Hij is ook beschikbaar voor nadere 

informatie en regelt de inschrijvingen. 
 

Je kunt nu inschrijven! 
Wees er snel bij, want voor de bustocht zijn 40 plaatsen beschikbaar en voor eigen vervoer (een paar 

dagen later) zijn 20 plaatsen beschikbaar. Inschrijving op volgorde van aanmelding. Vol = vol! 

 

Trip München groep 1 

• Van 23 t/m 26 november gaat er weer een bus naar München. 

• De 23 & 26 bestaat uit reizen per bus. Eigen vervoer mag. 

• Er is plaats voor 40 mensen. 

• 23-11 vertrek ’s morgens rond 9 uur in Ahaus (D). Na inchecken hotel is er en een lopend buffet . 

• 24-11 Fabriek Dingolfing (50 jaar) Classic, FIZ of ///M GmbH, museum en dit jaar wel de Nacht de 

Witte Handschoenen + warme maaltijd. 

• 25-11 Rondleiding BMW Niederlassung, BMW Paviljoen en vrij in München  + feest avond met 

eten. 

• 26-11 terug naar Nederland. 
 

Kosten met 2 op de hotelkamer € 450,00 pp. Eenpersoons kamer € 525,00. 

 

Trip München groep 2 

• Van 25 t/m 28 november  naar München. 

• Eigen vervoer. Plaats voor 20 mensen. 

• 25-11 inchecken hotel + feest avond met eten. 

• 26-11 BMW Museum, Paviljoen en vrij in München  + warm eten (pizza of chinees). 

• 27-11 RDZ, Classic, fabriek en branderij met eten. 

• 28-11 terug naar Nederland met een bezoek aan Hamann Motor Sport. 
 

Kosten met 2 op de hotelkamer € 350,00 pp. Eenpersoons kamer € 425,00. 

 

Schrijf in door € 100,00 per persoon over te maken op IBAN NL22 SNSB  0871 0045 69. 

T.n.v. G de Vries. 

Inschrijving geschiedt op volgorde van betaling. 

Bij betaling vermelden:  reis 1 of 2 

naam  

email adres (of doorgeven aan voorzitter@bmwclubs.nl) 

1 of 2 persoonskamer   

 

Het programma is voor het grootste gedeelte klaar. 

De prijzen zijn gebaseerd op het maximum aantal deelnemers per groep. 

Als er minder mensen zich opgeven worden de prijzen aangepast. 

Dit heeft te maken met de vaste kosten van de rondleidingen/bus. 

Inschrijven kan tot 1 september en het totaal bedrag moet voor 1 oktober betaald zijn. 


