D-DAYRALLY
GREAT ROADS
GREAT PEOPLE
GREAT FUN

Zondag 22 - vrijdag 27 mei 2022
5 dagen - 5 nachten
Naar de landingsstranden in Normandië …
De Roadworx "D-Dayrally" is een combinatie van een classic car en
GT rally in de “Calvados” en een interessante onthulling van weetjes
rond “Operation Overlord”, de landing van de geallieerde troepen op
de Normandische stranden op 6 juni 1944 die als rode draad door
deze Hemelvaartweek van 2022 loopt.

WWW.ROADWORX.BE

INFORMATIEBROCHURE

Het roadbook van deze conceptrally geeft u, naast de netjes
uitgekiende route langs de Normandische kust met de Sword-, Juno-,
Gold-, Omaha- en Utahbeaches en het glooiende hinterland, ook
toelichting en duiding bij de interessante sites langsheen het parcours.

We vergeten ook niet dat het in Normandië heerlijk eten en drinken is.
Fijnproevers komen zeker aan hun trekken met de smakelijke
streekproducten zoals de Camembert, de Pont l'Eveque en niet te
vergeten de Calvados.

Hoofdkenmerken
★

Toeristische rally voor classic cars en GT’s in 5 etappes (geen
snelheids- of regularitywedstrijd).

★

5 hotelarrangementen telkens met uitgebreid ontbijtbuffet en
3-gangendiner.

★

Professioneel roadbook met rallyprogramma, aanbevolen route
in “bemeterde bol-pijl” met aanduiding van interessante stops,
visits, viewpoints, leuke koffie- en lunchspots en informatie over
alle historische sites en bezienswaardigheden.

★

Digitale kaarten van alle etappes in de vorm van GPXbestanden die u kan lezen op smartphone of tablet, steeds
handig voor de navigator of de piloot alleen.

★

Enkel verharde of goed berijdbare wegen (snelwegen zijn uit
den boze).

★

Bagageservice vanuit België en tussen de hotels in Normandië.

★

Meereizende technische interventieservice voorzien door
Roadworx Technix om u te helpen bij pech onderweg.

★

VAB-bijstandspolis in optie (repatriëring van de wagen +
personenbijstand).

★

Maximaal 15 wagens (30 personen) - minimaal 10 wagens (20
personen).

★

Volledig CO2-neutraal : door tussenkomst
van Green Classic Heritage plant Roadworx
Rallies 40 bomen voor elke wagen die aan
deze rally deelneemt !

Hotels
Wij selecteerden voor u volgende sfeervolle klassehotels :

Najeti Golf Hotel *** in St. Omer
Le Donjon *** in Etretat
Mercure Bayeux Omaha Beach **** in Port-en-Bessin-Huppain (2 nachten)
Le Manoir de la Poterie **** in Cricqueboeuf

In elk van deze hotels voorzien wij voor u gratis parking, een luxe dubbele of twin kamer,
bubbles-bar à volonté aan de Roadworxvlag bij aankomst van elke etappe gevolgd door
een 3-gangendiner (exclusief dranken) en een uitgebreid ontbijtbuffet voor vertrek ’s
anderendaags.

Programma en timing
Zondag 22/05/22 : samenkomst in Saint-Omer
Op de vooravond van de rally wacht het
Roadworxteam u vanaf 18:00 uur op in het
Najeti Hôtel du Golf *** in Lumbres vlak bij
Saint-Omer, kwestie van al een serieuze
“head-start” te nemen vanuit België om dan
's anderendaags het eigenlijke rallyprogramma aan te vatten.
Geniet hier alvast van onze welcome drink
in het clubhouse …
Golfliefhebbers kunnen hier voorafgaand aan de rally misschien ook een reservatie maken.
Aanhangwagens kunnen hier de rest van de week gestald blijven.

Maandag 23/05/22 : Saint-Omer - Etretat (252 km)
We beginnen de 1e rijdag met een bezoek aan La Coupole nabij Saint-Omer, een immense
bunker gebouwd door de Organisatie Todt. Dit moest de lanceerbasis worden van V2raketten tegen Londen. Deze site is nu zeer smaakvol ingericht als “experience museum”
en behandelt zowel de raketten van W.O. II als de verovering van de ruimte met o.m. een
3D-planetarium.

We zakken vervolgens af in zuid-westelijke richting langs glooiende Noord-Franse
landwegen en eindigen de rit in Le Donjon *** in Domaine St. Clair in Etretat. Het hotel ligt
op wandelafstand van l’Aiguille, een indrukwekkend uitstekende krijtrots net voor de kust.

Dinsdag 24/05/22 : Etretat - Omaha Beach (193 km)
Via de Pont de Normandie, ooit de langste tuibrug ter wereld, rijden we verder naar
Honfleur aan de monding van de Seine. Honfleur geeft een idyllische aanblik niet in het
minst omwille van zijn schilderachtige haventje waar destijds impressionist Monet inspiratie
opdeed.

Vanuit Honfleur gaat het dan verder naar Omaha Beach met een aantal niet te missen
tussenstops.
We rijden eerst even landinwaarts naar de Pegasusbrug
over de Orne. Engelse luchtlandingstroepen moesten
deze, voorafgaand aan D-Day, proberen intact in te nemen
om de oversteek van de geallieerde manschappen van de
stranden naar het binnenland mogelijk te maken. Het
aanpalende Memorial Pegasus met
een eerbetoon aan de Engelse 6th
Airborne Division is zeer de moeite
waard als herinnering aan de zgn.
“Operation Deadstick”.
Ouistrehan nabij Sword Beach is bekend om Le Grand Bunker waarin
zich het Musée du Mur de l'Atlantique bevindt, 5 verdiepingen met
levensechte evocaties uit het leven in de Duitse bunkers van de
Atlantikwall.

Na een korte passage langs Juno Beach houden
we in de vissershaven Arromanches op Gold
Beach halt bij het Musée du Débarquement waar
te zien is hoe de Britten in 1944 een kunstmatige
haven bouwden met zogenaamde betonnen
"caissons". De haven met codenaam "Mulberry B"
is volledig in oorspronkelijke staat hersteld en is nu
een grote bezienswaardigheid.
We sluiten de dag af in het golfhotel Mercure Bayeux Omaha Beach **** in Port-enBessin-Huppain met een verdiend diner in Clubhouse Albatros. Dit biedt de golfliefhebbers
eventueel ook de mogelijkheid 18 holes te reserveren als 's woensdags alternatief …

Woensdag 25/05/22 : Omaha Beach - Omaha Beach (163 km)
Vandaag trekken we in een westelijke lus van Omaha Beach naar Utah Beach en terug.
Op het Normandy American Cemetery and Memorial in
Colleville-sur-Mer liggen op ca. 70 hectare in total 9.386
graven met sobere witte kruisjes, steeds in rechte lijnen
vanuit welk oogpunt men ook kijkt … bijzonder
aangrijpend en indrukwekkend.
Pointe du Hoc ligt op
een rots die boven het
keienstrand uittorent
tussen Omaha en
Utah Beach, ideaal als
controlepunt van de landing en de verdere opmars
landinwaarts. Deze rots werd dan ook als eerste
heroverd op de Duitse bezetter. Diepe kraters in de
omgeving getuigen van de felheid van de beschietingen
en de voorafgaande bombardementen.

Verder dan met een passage in La Cambe met een Duits
militair kerkhof, veel soberder dan het Amerikaanse,
maar zeker ook de moeite waard, al was het maar voor
het opmerkelijke contrast.
Rond Sainte-Mère-Eglise werden 15.000 Amerikaanse
parachutisten gedropt. Iedereen kent het beeld van
paratrooper John Steele wiens parachute aan de
torenspits van de kerk bleef haken. Na meermaals
beschoten te zijn kon hij z’n hachje toch redden door
voor dood te blijven hangen. Deze scène is vereeuwigd in
de langspeelfilm "The Longest Day". Nu hangt er een pop die aan de kerktoren bengelt. Het
Musée Airborne brengt hulde aan de
luchtlandingstroepen die met de zo typische
WACO-gliders gedropt werden.
Het Utah Beach Museum in Sainte-Mariedu-Mont bevindt zich precies op de plek
waar de Amerikaanse troepen op D-Day aan
land zijn gekomen. De toenmalige gebeurtenissen worden in 10 fases verduidelijkt, van
de voorbereidingen tot aan de succesvolle
afloop. Via het chronologische parcours duikt
u de geschiedenis van "Operation Overlord"
in. Een rijke verzameling voorwerpen,
voertuigen, materieel en getuigenissen illustreren het verloop van de grootste amfibische
operatie uit de geschiedenis. Bewonder een originele B-26 bommenwerper, een bijzonder
vliegtuig waarvan wereldwijd nog slechts 6 exemplaren bewaard zijn gebleven, of beleef
opnieuw de heldendaden van de Amerikaanse soldaten in de film "Victory in the Sand”.

Wijzelf landen vandaag terug in de Mercure Bayeux Omaha Beach **** in Port-en-BessinHuppain voor een tweede diner en overnachting.

Donderdag 26/05/22 : Omaha Beach - Cricqueboeuf (125 km)
We zetten de terugweg oostwaarts in via een passage in Bayeux waar Charles de Gaulle op
14 juni 1944 zijn eerste toespraak in deels bevrijd Frankrijk hield. Maar meer nog is Bayeux
natuurlijk vermaard om zijn Tapisserie, eigenlijk een 70 meter lang
wandkleed uit de 11e eeuw dat het verhaal verbeeldt van de invasie in
Engeland door Willem de Veroveraar en de daarop volgende veldslag bij
Hastings, eigenlijk een "stripverhaal avant la lettre" dus. Ook de komeet
Halley die in 1066 zichtbaar moet zijn geweest zou erop afgebeeld zijn.

We vullen aan met een bezoek aan het
indrukwekkende Memorial de Caen, een
internationaal cultuurmuseum in het teken
van de vrede. Hier kan u kiezen voor een
360° surround film over de eerste 100
dagen vanaf de landing of een bezoek aan
het museum over het leven in de Duitse
bunkers die moesten zorgen voor het
afweergeschut.

Net buiten Honfleur overnachten we dan een laatste maal op Franse bodem in Le Manoir
de la Poterie ****, een Normandisch charmehotel in landhuisstijl midden in het groen met
een private toegang tot het zandstrand van Cricqueboeuf.

Vrijdag 27/05/22 : Cricqueboeuf - Saint-Omer (290 km)
Op de slotdag steken we terug de Seine over in het Parc naturel régional des Boucles de la
Seine en rijden dan terug richting Opaalkust over rustige landelijke wegen.
In het clubhouse van het Najeti Hôtel du Golf *** nemen we tot slot een laatste farewell
drink en hartige maaltijd.

Prijs basispakket
Deze prijs omvat :
★
★
★
★
★
★
★
★

EUR
2.750
per
wagen

★
★
★
★
★
★

welcome drink op zondagavond
5 overnachtingen in een deluxe dubbele of twin kamer
5 x uitgebreid ontbijt voor 2 personen
6 x 3-gangendiner voor 2 personen
bubbles-bar bij aankomst van elke etappe
professioneel roadbook met ca. 1.000 km “bolleke-pijl” en
informatie bij de sites en musea
digitale kaarten van de aanbevolen route via GPX-bestand
checklist van alle musea en bezienswaardigheden op de
aanbevolen route
rallyplaat
rallybag met “goodies”
meereizende technische assistentieservice verzorgd door
Roadworx Technix
bagageservice vanuit België en tussen de hotels in Normandië
kostprijs van de CO2-neutralisatie door aanplanting van 40 bomen
B.T.W.

Niet inbegrepen :
★
★
★

lunches
aperitief en dranken tijdens de diners behoudens eventuele
standaard drankenarrangementen aangeboden door de hotels
(huiswijnen, waters, frisdranken, koffie)
toegangstickets van de musea (alle bezoeken zijn vrij te beslissen
door de deelnemers in functie van hun interesses en gewenste
tijdsbesteding tussen rijden / bezoeken / hotelgenot)

Prijs opties (inclusief B.T.W.)
EUR 900 per wagen

5 overnachtingen o.b.v. 2 enkele kamers

EUR 30 per wagen

VAB autorepatriëringsverzekering

EUR 30 per persoon

VAB personenbijstandsverzekering

Inschrijven
Graag on-line inschrijven op :

www.roadworx.be > Geplande events > D-Dayrally
Gelieve bij inschrijving een voorschot van EUR 1.000 te voldoen op rekeningnummer BE86
0018 5224 9150 op naam van Roadworx Rallies B.V., Frans Birontlaan 8, 2600 Berchem.
Uw inschrijving is pas definitief na storting van het voorschot.
Gelieve het saldo, hetzij nog EUR 1.750 + eventuele opties te voldoen tegen uiterlijk
24/04/22.
Roadworx Rallies B.V. zal u facturen uitreiken voor voorschot en saldo.
De inschrijvingsperiode sluit op 20/03/22 of eerder indien het maximum aantal deelnemers
(15 wagens) bereikt is. In dit laatste geval zal gewerkt worden met een chronologische
wachtlijst.
Geruime tijd voor aanvang ontvangt u nog een programma met het gedetailleerd dagelijks
verloop van de rally.
Deze rally draagt de kenmerken van een pakketreis en valt onder de toepassing van de Wet
op de pakketreizen en de dekking van het Garantiefonds Reizen.
Op basis van uw on-line inschrijving zullen wij u een pakketreisovereenkomst met bijlagen
overmaken. Betaling van onze voorschotfactuur heeft op zich de draagwijdte van een
akkoord over deze pakketreisovereenkomst met bijlagen.
Roadworx Rallies B.V. is aangesloten bij het Garantiefonds Reizen
onder lidnummer 9148.

Overige inlichtingen
We verwijzen naar de betreffende pagina op onze website waar u volgende documenten
kan downloaden in het kader van de wetgeving op de organisatie van pakketreizen :
★
★
★

Standaardinformatieformulier
Algemene Reisvoorwaarden van de Geschillencommissie Reizen
Bijzondere Voorwaarden voor deze “D-Dayrally”

Hopelijk kan u er bij zijn !

