
  

  

 
 
Voorlopig programma:  International Citroën C6 meeting:  Revival  Chevire 
le Rouge  2019 

 

 

 

Dinsdag, 3 september 2019 
Vertrek naar kasteel Ermenonville, Frankrijk Noord 
Afstand: Utrecht- Ermenonville ca 380 km 
Reistijd:  ca 4.00 uur  Verwachte aankomst:  15.00 
uur.    Programma: 
Vernieuwde kennismaking, Omgeving bekijken, 
gezellig samenzijn. 

 

Woensdag, 4 september 2019 
Vertrek: ca 10.00 uur 
We verdelen de  rit van vandaag in 2 delen. Deel 1: Vertrek van 
Ermenonville naar Chartres.  Afstand: 140 km Tijd ca: 2.00 uur 
In Chartres maken we een stop. Lunchen en kunnen of de kerk of de stad 
bekijken.    Vertrek uit Chartres om ca 15.00 uur 
Deel 2: Chartres - Bauge en Anjou.   Afstand: ca 185 km.  Rijtijd ca 2.15 
uur.   Aankomst in Chevire le Rouge ca 17.30 uur     Inchecken, verfrissen, 

lichte avondmaaltijd. 

 

 

 

 
  
 
 
     

Donderdag, 5 september 2019 
 
Rustdag, omgeving verkennen, kasteel bekijken enz. 
ontspanning. Het kasteel heeft een mooi zwembad. 
Idee: ‘s middags:  het eerste C6 golf toernooi.  (9 holes). Ook 
aantrekkelijk voor niet golfers. 

 

Vrijdag, 6 september 2019   Angers 
Rondrit en bezoek aan Angers. Mogelijk bezoeken we de burcht van Angers, 
een 13e-eeuws kasteel aan de oever van de Maine waar het Wandtapijt 
van de Apocalyps (eind 14e eeuw) tentoongesteld wordt. 
Maar ook de historische binnenstad en er is genoeg tijd om op een terrasje 
te genieten.   

 

 

https://www.booking.com/hotel/fr/chac-teau-d-ermenonville.nl.html?aid=376373&label=bdot-Q1EnwZque6u2vGemjagK_AS267724993854:pl:ta:p1:p22.312.000:ac:ap1t1:neg:fi:tiaud-297601667475:kwd-334108349:lp1010443:li:dec:dm&sid=dd097bf340adbbc16f7fbed0d470261c&all_sr_blocks=38332101_121416484_2_2_0&checkin=2019-09-03&checkout=2019-09-04&dest_id=-1425451&dest_type=city&hapos=1&highlighted_blocks=38332101_121416484_2_2_0&hpos=1&sr_order=popularity&srepoch=1555445561&srpvid=a87e8e1c31c40327&ucfs=1&from=searchresults#hotelTmpl
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif8MSeu9XhAhXS2qQKHbsDCVMQjRx6BAgBEAU&url=https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Chartres&psig=AOvVaw12WjaAPNn5dgXInra0A_LM&ust=1555533296156776
https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-16m4i9nhAhVPy6QKHcpXAjgQjRx6BAgBEAU&url=https://www.canstockphoto.se/slott-angers-frankrike-18313560.html&psig=AOvVaw0aQEDfuB1Y-U5GGWqbmy98&ust=1555657802984587


  

  

 
 
 
 Schrijf U in voor dit prachtige evenement en u krijgt (per mail) alle verdere 
 informatie. 
Mail naar:  contact@citroenc6-genootschap.nl of  aan:   
hansvanleeuwen@home.nl 
Dit C6 evenement wordt door C6-genootschap  georganiseerd.  Het C6 genootschap  behoudt zich alle rechten 

voor om  het  programma aan te passen en het aantal deelnemers te beperken of uit te breiden.  
 

 

Zaterdag,  7 september 2019   Saumur 
Rondrit  langs de Loire en bezoek aan Saumur.  In dit 
prachtige plaatsje is een levendige en gezellige markt. De 
plannen zijn nog in de maak maar het belooft een mooie 
dag te worden. 

        ’savonds is een “grande  dîner d'adieu” 
Zondag, 8 september 2019 vertrekken we, ieder op 

eigen gelegenheid, terug naar huis of plakken er nog 
enkele dagen aan in:   La Douce France. 
 


