
 

 

In het Prinsbisdom Luik.  

Week-end van 28 april tot 1 mei 2018 

Onze voorzitter nodigt ons uit om het vorstendom Luik te ontdekken. Zoals 

zijn gewoonte heeft Philippe ons een prachtig programma verzint met 

verschillende bezoeken, goede tafels van de regio maar hoodfzakeljik een 

bezoek aan de circuit van Spa-F en in exclusiviteit een parade met onze wagen 

op het circuit..  

 

Samenkomst op zaterdag 28 april 2018 om 14 uur in "Domaine du Haut Vent" rue de Maestricht, 

100 te 4651 Battice (www.domaineduhautvent.be). Het rondtrip zal om 16 uur starten. 

Gedurende deze 4 dagen zullen wij 

bezoeken : 

- Remember Museum 39-45 

(www.remembermuseum.be) 

 

http://www.domaineduhautvent.be/
http://www.remembermuseum.be/


 

 

 

- « J’aurai 20 ans en 2030 » in het station van Liège-Guillemins (www.europaexpo.be) 

- « Boutique de notre enfance » (www.paysdeherve.be/fr/boutiques-de-notre-enfance) 

-  De backstage van het circuit Spa-Francorchamps 

- De parade op het circuit met ons oldtimer is beperkt tot 15 

wagens kwestie verzekeringen. 

- De twee laatste inschrijvingen zullen op het circuit moeten 

plaatsnemen als co-piloot van en ander deelenemer. 

-  

Gelieve U  in te schrijven 

uiterlijk tegen zondag  

28/02/2018 via de site 

www.cbac.be/Nx-

Agenda.html of door uw 

inschrijvingsformulier te 

faxen naar 04/275 49 31. 

Vergeet niet een voorschot  

van 300€ te storten op het 

rekeningnummer van de 

CBAC om de inschrijving te 

bevestigen, zodanig dat  

Philippe de reserveringen 

tijdig kunnen doorgeven.    

Betaling via de Bank is 

verplicht. Uw inschrijving is 

pas bevestigd na ontvangst 

van uw betaling. Na 

28/02/2018, gelieve de 

organisatoor te contacteren voor bevestiging, zo niet zal uw inschrijving geweigerd 

worden. De deelname aan dit week-end is beperkt tot 17 crews.  Het saldo moet voor  31 

maart 2018 gestort zijn.  Pick nick gerief is niet nodig.  

 

 

 

 

 

 

 

Naam, voornaam: ………..…………………   zal deelnemen aan «In Prinsbisdom Luik » 

…. Volwassenen  865,00€ per paar …………… € 
…. Volwassen De organisator contacteren …………… € 

   

TOTAAL …………… € 
Zal het bedrag storten op rekening BE29 3100 9756 0464, van de CBAC als vermelding « In het Prinsbisdom 

Luik » 

Datum :       Aantekening :  

 CBAC rue des Awirs, n°8, 4400 Flemalle, fax : 04/275 49 31, www.cbac.be 

 

 

 

http://www.europaexpo.be/
http://www.paysdeherve.be/fr/boutiques-de-notre-enfance
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