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UITNODIGING 
Citroën C6 Genootschap  organiseert op 22 augustus 2021 een C6-rit door 
Gooi en Vechtstreek. De start en finish is het aan de Vecht gelegen restaurant 

De Olifant in Breukelen. 
De rit voert ons langs de Vecht, Het Gein ,Amstel, de prachtige natuur van de 

Loosdrechtse, Ankeveense en Vinkeveense plassen en door vestingsteden als 
Naarden, Muiden en het Muiderslot. 

Programma: 
10.00 uur -10.30 uur Ontvangst   

Met koffie en gebak Bij restaurant “De Olifant” Straatweg 1 Breukelen 
11.00 uur: Vertrek voor de ochtendroute ca 65 km. 

Ca.13.00 uur: Lunchstop op locatie naar eigen keuze (Naarden, Muiderberg, of 
Muiden)  U krijgt een lijstje mee van beschikbare horeca gelegenheden. 

Ca.14.00 uur: Vertrek voor de middagroute ca. 50 Km. 
Ca. 16.00 uur: Finish en borrel in Breukelen bij De Olifant 

17.00 uur: Einde van onze tocht 

 
18.00 uur: Optioneel is er een diner  
 
De kosten bedragen € 25 per persoon. Daarvoor krijgt koffie met wat lekkers bij 

ontvangst. Bij de finish 2 drankjes (fris wijn of bier), borrelhapjes en uiteraard een 
route beschrijving, rit bord en een Citroën Attentie. 

 
Het diner is Italiaans georiënteerd, indien u speciale wensen heeft horen wij dat 
graag. De kosten bedragen € 38 per persoon excl. drankjes 

 
Voor eigen rekening is de lunch en eventuele extra’s bij de borrel. 

 
Vanwege de aard van de route zal er niet in colonne worden gereden maar in kleine 

groepjes. Het aantal voertuigen is gemaximeerd op 30 
C6 genoten die zich hadden ingeschreven voor de Rozen-tour van 17 juli Jl. en die wij 
door de hoog water problemen in Noord Limburg moesten afzeggen, krijgen voorrang 

bij eventuele overtekening. 
 
Condities voor inschrijving en deelname. 
Deze toer rit is enkel voor deelnemers die zich hebben ingeschreven. Deelnemers blijven zelf ten allen 
tijde verantwoordelijk aan het voldoen van alle verkeersregels. De organisatoren zijn niet ,noch in privé, 
noch als stichting aansprakelijk voor door de deelnemers geleden schade/ongemakken. Alle deelnemers 
zijn en blijven zelf verantwoordelijk voor het naleven van de corona-regels. Inschrijving is definitief na 
ontvangst van betaling.   
 

 Sluitingsdatum inschrijving: 15 augustus 2021! 


