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Op 19 t/m 21 oktober organiseert de club een toertocht door de Eifel, we gaan naar België, Duitsland en 

Luxemburg! 

Kortom, het beloven 3 prachtige dagen te worden die geheel in het teken staan van de E30 en mooie 

routes! 

 

We hebben een all-in prijs samengesteld, zodat je tijdens de rit nergens druk over hoeft te maken! 

In de prijs zit inbegrepen: 

- Hotelovernachting op vrijdag* 

- Ontbijt, lunch en 3-gangendiner op zaterdag 

- Lunch op zaterdagmiddag 

- Hotelovernachting zaterdag ( 1 en 2 persoonskamer mogelijk ) 

- Ontbijt, lunch en diner op zondag 

- Uitdraai van het Programmaboekje 

Er zijn geen verdere kosten aan de toertocht, behalve natuurlijk de brandstofkosten en de souvenirtjes die je 

zelf mag bepalen. 

* Avondeten op vrijdag is niet inbegrepen i.v.m. dat iedereen op verschillende tijden wenst te arriveren. 

 

Deelname is mogelijk voor leden en niet-leden. Niet-leden mogen alléén als passagier meegaan.  

Deelnametickets kun je alleen kopen in onze webshop: www.e30shop.nl  

 

Niet-leden mogen alleen als passagier meegaan. Het is mogelijk om clublid te worden en ook zelf met je 

E30 mee te rijden, dit kost €30 voor het resterende club jaar 2018. Meld je aan als clublid via 

www.bmwe30club.nl/lid-worden  

Het programma! 
 

Het programmaboekje is als volgt opgebouwd: 
Tijdstip 

* Beschrijving locatie of route 

Details van de locatie  

* Duur route of stoptijd  

* Waypoint(Adres) 

 

Let op: Er kunnen nog steeds wijzigingen aangebracht worden. De 

versie die je ontvangt bij aanvang is de enige juiste die we zullen 

hanteren. 

 

 

Handig om mee te nemen: 

- (camping)Stoeltje 

- Jerrycan (tankstations zijn niet in de route/planning ingecalculeerd) 

Dag 1 Vrijdag: Aankomst Hotel  

14:30 – 22:00 Aankomst Parkhotel am Schänzchen  

Uiterlijke incheck-tijd is 22:00! 

* Waypoint: Konrad-Adenauer-Allee 1, 56626 Andernach, Duitsland 

 

BMW E30 Club Nederland  

3 daagse Eifel Toertocht! 

 

http://www.e30shop.nl/
http://www.bmwe30club.nl/lid-worden
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Dag 2 Zaterdag: ±255 km 

08:00  
* Ontbijt in het Hotel 

* 120 min. 

 

Start voor de deelnemers die op zaterdag aansluiten: 
09:00  
* Verzamelen bij Parkhotel am Schänzchen 

* 60 min. 

* Waypoint: Konrad-Adenauer-Allee 1, 56626 Andernach 

 

10:00  
* Start van de tour 

* 90 min - 80 km 

* Waypoint: Pitt-Kreuzberg-Weg 5, 54552 Schalkenmehren  

 

11:30 
* Aankomst 1e tussenstop Schalkenmehren  

* 60 min.  

 

12:30  
* Vervolg tour  

* 75 min. - 70 km   

* Waypoint: Schwarzer Mann 1, 54595 Gondenbrett 

 

13:45  
* Lunch in Gondenbrett bij Blockhaus Schwarzer Mann  

* 120 min.   

 

15:45  
* Vervolg tour  

* 45 min. - 35 km   

* Waypoint:  Skihütte-Biermuseum, Rodt 89/A, 4784 St. Vith, België  

16:30  
* Tussenstop  

Keuze uit wandelen of Biermuseum 

* 60 min.   

 

17:30  
* Vervolg tour  

* 90 min. - 70 km   

* Waypoint: 3 Rue de la Gare, 9420 Vianden, Luxemburg  

19:00  
* Aankomst Hotel Belle Vue  

* 19:30 avondeten 
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Dag 3 Zondag: ±210 km 

08:00  
* Ontbijt in het Hotel 

* 90 min. 

 

9:30  
* Start van de tour 

* 75 min. - 65 km 

* Waypoint: Parkhaus Hauptmarkt: Walramsneustraße 1e, 54290 Trier  

 

10:45 
* Tussenstop in Trier Centrum  

* 120 min.   

 

12:45  
* Vervolg tour 

* Karol Kupinski 0049 (0)1521 6179 708  

* 45 min. - 45 km 

* Waypoint: Schloss Lieser, Moselstraße 33, 54470 Lieser 

13:30 
* Fotoshoot bij Kasteel Lieser 

* 30 min.   

14:00 
* Vervolg tour 

* 15 min – 7 km 

* Waypoint: Gestade 6, 54470 Bernkastel-Kues  

14:15 
* Lunch bij Bäckerei Die Lohner‘s 

* 120 min.   

 

16:15  
* Vervolg tour  

* 90 min.  80 km 

* Waypoint: Uferstraße 3, 56812 Cochem  

17:45  
*  Tussenstop Cochem Centrum 

* 75 min.   

19:00  
* Avondeten in Cochem bij Hotel am Hafen 

* 120 min.   

* Waypoint: Uferstraße 3, 56812 Cochem 

* Einde Toertocht 
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Algemeen: 

 

De organisatie heeft de grootste zorg besteed aan het vaststellen van de route. Toch kan het voorkomen dat 

bepaalde gedeelten van de route niet berijdbaar zijn door oorzaken van buitenaf.  In dat geval probeert de 

organisatie tijdig een alternatieve route aan te geven. Alle participerende deelnemers zullen zich zo goed 

mogelijk inspannen om een veilige en zo vlekkeloos mogelijke tourrit te realiseren. 

In het Programmaboekje vind je een lijst met waypoints met aankomst- en vertrektijden, zou je de groep 

kwijt raken of om welke reden dan ook van de route afraken, zijn dit de plekken om te hergroeperen. 

Er zijn ook 6 porto’s aanwezig die verdeeld worden over de aanwezige wagens, zodat communicatie vlot 

verloopt tijdens de rit.  

Verkeer en algemene regels: 

  Tijdens de rit bent u een normale verkeersdeelnemer en dient u zich te houden aan de geldende 

verkeersregels en voorschriften. 

  Tankstations zijn NIET in de routeschema’s ingepland en zullen voor onnodig oponthoud zorgen. 

Zorg dat uw voertuig bij vertrek voorzien is van een volle brandstoftank en/of houd rekening ermee 

dat we in Luxemburg overnachten op zaterdag en daar de benzine stukken goedkoper is! 

  Bij een defect voertuig ben je zelf verantwoordelijk voor repatriëring van je voertuig. 

Er zal wel minimaal gereedschap aanwezig zijn voor kleine noodgevallen.  

Contact: 

 

Tijdens de rit kan er contact opgenomen worden met Tim: 0031(0)628430444.  

Tip: zet je roaming aan in het buitenland, zodat je goed bereikbaar blijft, de roamingkosten zijn per juli 2017 

vervallen voor de meesten. Ook via de porto kan er gecommuniceerd worden in geval van nood. 

Er is ook een WhatsApp groep aangemaakt, waar alle toertochters aan kunnen deelnemen, om handige 

informatie snel en makkelijk te kunnen delen. 

Vrijwaring:  

Elke deelnemer verklaart; 

 Zich zo goed mogelijk te zullen inspannen om een veilige en zo vlekkeloos mogelijke tourrit te 

realiseren.  

 BMW E30 Club Nederland op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen dan wel te zullen stellen 

voor welke schade dan ook en hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt toegebracht 

aan deelnemer dan wel aan zijn auto of oldtimer, duopassagier dan wel andere passagiers of voor 

schade die deelnemer toebrengt aan derden over de benodigde verzekeringen tegen wettelijke 

aansprakelijkheid te beschikken  

 In het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het te besturen voertuig, te rijden op eigen risico, te 

beschikken over voldoende rijvaardigheid en voldoende fysieke gesteldheid voor deelname aan de 

toertocht. 

 Het voertuig in een voldoende goede technische conditie verkeert voor een in beginsel probleemloze 

deelname aan de toertocht. 

 


