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TEN GELEIDE 
 

In deze editie het programma, de uitnodiging en het inschrijf-
formulier voor onze 8e internationale meeting: 

Revivre la Loire 

In samenwerking met Willem en Mieke Wayenberg, mede-

eigenaren van het Château de la Roche Hue,  hebben wij een 
attractief programma samengesteld voor de leden van het 

Citroën C6 Genootschap. 

Wij zijn verheugd dat het Citroën C6 genootschap voor de 2e maal gast mag zijn in dat mooie 

prachtige Chateau de la Roche Hue, in Cheviré le Rouge, in de Franse Loire streek.  Naast de 
mooie ritten zullen we een bezoek brengen aan de plaatsen Chartres, Angers en Saumur, en 
ook zorgen voor voldoende tijd voor gezelligheid en ontspanning.  
Lees  het programma, schrijf u in en ga mee!  Het wordt een onvergetelijke meeting. 

 
  

 

   
 

 

Denk ook nog even aan de  

NATIONALE OLDTIMERDAG 
in Lelystad op zondag 16 juni as. 

 

Naast tal van activiteiten zal ook 
ruim aandacht besteed worden aan 

100 jaar Citroën. 
 

Ook het C6 Genootschap zal op deze 
dag acte de presence geven.  

 
De toegang is gratis, dus daar hoeft 

u het niet voor te laten en kijk voor 
meer info op: 

www.oldtimerdaglelystad.nl 
 

 
 

Citroen C6 

Genootschap 
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Programma Internationale meeting Citroën C6 Genootschap  

Revivre  la Loire 2019 
 

 
 

Dinsdag, 3 september 2019 
Begin van de reis naar Frankrijk. Voor diegenen die de reis in 
2 dagen willen maken hebben wij in de regio Parijs een hotel 
overnachting voorzien. Zo gauw het aantal deelnemende 
equipes die dat willen bekend zijn, krijgen zij hierover 
informatie. Zie ook het inschrijf formulier. 

 

Woensdag, 4 september 2019 
We vertrekken vanaf omgeving Parijs om ca. 10.00 uur en het eerste 
reisdoel is Chartres. De afstand ongeveer 140 km.   Tijdsduur ca: 2.00 
uur.  In Chartres maken we een tussenstop. We kunnen de kathedraal 
en/of de stad bekijken en lunchen. Vertrek uit Chartres om ca 15.00 uur 
voor de rit Chartres  –  Cheviré le Rouge.  Afstand: ca 185 km.  
Tijdsduur ca 2.15 uur. Aankomst in Château de la Roche Hue om ca 
17.30 uur. Inchecken, verfrissen, drankje en lichte avondmaaltijd. 

 

 

 
 
 
 
 
 

Donderdag, 5 september 2019 
Chateau de la Roche Hue 

Rustdag, omgeving verkennen, kasteel bekijken en ontspanning. 
Het kasteel heeft een mooi zwembad, goed idee bij mooi weer. 
‘s middags: ’n rit naar Golf Baugé en een leuke golf Clinic. Lunch 

op de golfbaan. Heel aantrekkelijk, speciaal ook voor niet golfers. 

 

 

Vrijdag, 6 september 2019   Angers 
Mooie tour naar Angers. We bezoeken de burcht in het centrum 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. 

 

 
 

 

Zaterdag,  7 september 2019   Saumur 
Rondrit  langs de Loire en bezoek aan Saumur.  In dit 
prachtige plaatsje is een levendige en gezellige markt. We 
bezoeken een museum (Des Blindées) en kijken ook 
binnen bij een wijnboer. 
’s avonds een “grand  dîner d'adieu” 

Zondag, 8 september 2019 
Vertrekken we, ieder op eigen gelegenheid, terug naar 
huis of plakken we er nog enkele dagen aan in: 

La Douce France.  
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Toelichting 
De reis naar het Chateau:  
De afstand vanaf Utrecht naar het chateau bedraagt ca. 800 km afhankelijk of u de tol-route 
of de route national neemt. Omdat dit toch een forse afstand is hebben wij voor diegenen die 
dat willen voor DINSDAG, 3 SEPTEMBER een overnachting gepland in de regio Parijs, met 

natuurlijk een gezellig bijeenzijn in de avond. 
Zie hiervoor het inschrijfformulier: svp aangeven wel of iet deelnemen aan een overnachting 

boven Parijs. Zodra wij weten hoeveel deelnemers dat willen, worden zij daarover omgaande 
geïnformeerd. 
 

De volgende dag, WOENSDAG, 4 SEPTEMBER, rijden we verder naar de stad Chartres waar 
wij beroemde kathedraal kunnen bezoeken, wellicht de mooiste van Frankrijk, de stad 

kunnen bekijken en kunnen lunchen. Rondom de kathedraal zijn diverse cafés en brasseries. 
Parkeren kunt u o.a. in de ondergrondse parking P Cathedrale. 
Rond 15.00 uur gaat de reis verder naar chateau de la Roche Hue in Cheviré le Rouge. 

 

Het Chateau: 
Chateau de la Roche Hue is de locatie waar wij zullen logeren. Het bestaat uit een aantal 
privé appartementen in het kasteel zelf en in het bijgebouw “de Orangerie” 

Deze appartementen verschillen nogal in grootte, sommigen hebben meerdere slaapkamers 
en badkamers. 

Om zoveel mogelijk deelnemers te herbergen, hebben wij er deze keer voor gekozen de 
accommodatie toe te wijzen. Dat heeft tevens als voordeel dat iedereen hetzelfde bedrag 
betaalt. Een uitzondering zijn een paar (recent verbouwde) logeerkamers. Deze zijn 

goedkoper. Mocht u deze toegewezen krijgen, restitueren wij het prijs verschil.  Op het 
inschrijfformulier verzoeken wij u aan te geven of u wel of geen bezwaar heeft tegen het 

delen van een appartement met anderen. Of misschien wilt u wel met een “bevriende equipe” 
samen in een appartement met wel ‘n aparte slaap/badkamer.  

 
Kosten: 

Inschrijfkosten bedragen  € 25,- per persoon.  

Ontbijt, avondeten en consumpties, in het kasteel, 5 dagen € 175,- per persoon. 
Logies kosten € 87.50 per nacht, 4 nachten = € 350,- per appartement 

Deze kosten dient u aan het C6 Genootschap te voldoen. 
Alle overige kosten zoals  eten en  drinken in te bezoeken plaatsen alsmede entreegeld voor 
musea e.d. zijn voor eigen rekening en zijn uitsluitend ter indicatie aangegeven. 
 

Overige informatie 
Golf clinic op: DONDERDAG, 5 SEPTEMBER. En lunch op de golfbaan. 

De kosten voor de clinic zijn per deelnemer € 20 inclusief de benodigde golfclubs. 
De greenfee voor ervaren GVB golfers bedraagt € 47.50 per persoon.   

Angers op VRIJDAG, 6 SEPTEMBER. 
Angers heeft  een modern en oud centrum. Een leuke locatie om te lunchen is Brasserie du 
Theatre een grote zaak met een ruim terras midden in het centrum.         

Op loopafstand van het centrum bevindt zich het kasteel van Angers met daarin een museum 
met het beroemde wandtapijt van de Apocalyps van ca 100 meter. 

Entree € 9.50.pp. 
Voor meer informatie over Angers zie o.a. frankrijkbinnendoor.nl/Angers/ 
Saumur op ZATERDAG, 7 SEPTEMBER 

Na een mooie rit langs de Loire doen we Saumur aan. Het makkelijkst is te parkeren langs de 
kade van de Loire,  het centrum ligt daar vlak achter     

Het tankmuseum is iets verder weg en dat is het beste met de auto te bereiken. Bij het 
museum is voldoende parkeergelegenheid. De entree museum is € 9 pp.  
We bezoeken ook nog een van de bekendste wijnhuizen van de Loirestreek, de firma 

Ackerman. Het bedrijf is gevestigd in het plaatsje Saint-Hilaire Saint-Florent, vlakbij  Saumur.  

Zie o.a. frankrijkbinnendoor.nl/saumur/ en Ackerman Saumur. 


