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Beste Lid,  

 De MAY MEET 2023 neemt u mee naar de Périgord en de Auvergne, twee regio's die bijzonder rijk zijn aan 
cultuur en ontdekkingen en ...uiteraard vermaard zijn om hun gastronomie.  

 Terwijl de geografie ons vorig jaar tot een 'reizende' rally verplichtte, laat de rijkdom van het culturele 
erfgoed van de Périgord ons toe een basishotel te kiezen waar we 4 nachten zullen verblijven. Gedurende 3 
dagen verkennen we de zeer verscheiden regio's: de 'Groene' Périgord, de 'Zwarte' Périgord en tenslotte de 
spectaculaire vallei van de Dordogne.  

 Het door ons gekozen hotel, Laborderie, zal in functie van het aantal deelnemers - worden geprivatiseerd 
voor RHVCB. Het hotel voldoet aan de normen die u gewoon bent (met name privéparkeerplaats voor onze 
wagens, airco in alle kamers, een groot park en een zwembad). De dagelijks afgelegde afstanden bedragen 
gemiddeld 180 km, zodat iedereen het rijplezier - over vrijwel verkeersvrije wegen - kan combineren met de 
talrijke culturele bezoeken die in het programma zijn voorzien.  

 Na de schoonheid van de Perigord zetten we cap op de Auvergne. Daar verblijven we twee nachten in 
Mildiss, een spectaculair 4*-hotel gelegen in het hart van het Parc naturel des Volcans d’Auvergne. We 
ontdekken deze prachtige streek en bezoeken ook "L’Aventure Michelin " in Clermont Ferrand, waar we 
meer vernemen over het parcours van dit bedrijf dat onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van de 
automobiel.  

 Net als de vorige May Meet is deze rally "ALL IN": de overnachtingen, aperitieven, lunches, diners en 
bezoeken zijn inbegrepen (brandstof is niet inbegrepen!). De prijs voor deze rallyweek is vastgesteld op € 
2.400 per bemanning van twee personen op basis van een tweepersoonskamer.  

 Wegens hotelbeperkingen in de regio is deze rally beperkt tot 30 deelnemende wagens.  

 De inschrijvingen gebeuren in chronologische volgorde. Enkel de betaling van het voorschot geldt als 
inschrijving.  

 In geval van annulering na inschrijving gebeurt de terugbetaling van de al betaalde bedragen zo spoedig 
mogelijk en volgens de voorwaarden van de hotels.  

 Wij voegen een samenvatting bij per rallydag.  

 We hopen alvast u ook in 2023 talrijk te kunnen verwelkomen op onze traditionele MAY MEET! 

Voor de Raad van Bestuur, 

Philippe van der Aa, 
Secretaris 
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