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Genk, 01 augustus 2017. 

FABRIEKSBEZOEK 2017 

Beste lid, 

De traditionele reis naar Ferrari-land zal ook dit jaar opnieuw plaats vinden. Het Bestuur zou niet durven om deze 
activiteit van de kalender af te halen. En ieder jaar trachten wij om een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. 
Dit jaar hebben wij oa. geopteerd om ook een bezoek te brengen aan Automobili Pagani en aan het Museo Panini. Onze 
reis is ook telkens een culinaire uitstap met stops in de meest traditionele en verfijnde Emiliaanse keukens.  

Het Bestuur heeft volgend programma uitgewerkt, hier en daar zijn nog kleine wijzigingen mogelijk. Maar wees gerust, wij 
doen er alles aan om alle deelnemers hun wensen te vervullen. 

Donderdag 23 november 2017: 

Vertrek vanuit de luchthaven van Brussels-Charleroi South met vlucht Ryan Air FR 4862 om 12h30 en aankomst op de 
luchthaven van Bologna om 14h10. 

Verplaatsing met luxe-car busvervoer naar Museum MEF – Modena met de tentoonstelling van “Driving with the Stars”  

Verplaatsing naar Hotel Arthur (****) in Solignano Nuovo. Check-in en kamerverdeling. 

Rond 19h30: avondeten in Ristorante Il Cacciatore – gelegen naast het hotel 

Overnachting 

Vrijdag 24 november 2017: 

Ontbijt in het hotel 

In de voormiddag verplaatsing naar Casa Hombre voor een begeleid bezoek aan het Museo Panini. Beter bekend als het 
Maserati-museum. 

Middagmaal in restaurant in de omgeving 

Namiddag bezoek aan Pagani Automobili. 

Bezoek aan de Collezzione Righini (onder voorbehoud) 

Avondeten Ristorante Pasticcino 
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Zaterdag 25 november 2017: 

Ontbijt in het hotel 

Voormiddag bezoek nog vast te leggen 

11h30: verplaatsing naar ingang Ferrari-fabrieken 

12h00: geleid bezoek aan de Ferrari-fabrieken met Engelstalige gids en groepsfoto 

Rond 13h00: middagmaal in de refter “Il Podio” van de Ferrari-fabriek 

Namiddag: bezoek aan het Museo Ferrari van Maranello met de tentoonstelling “Under the Skin” – shopping in Maranello 

Avondeten in restaurant in de omgeving. 

Overnachting 

Zondag 26 november 2017: 

Ontbijt in Hotel Arthur 

Check out 

Vervoer naar luchthaven van Bologna 

Terugvlucht Ryan Air FR 4863 om 10h30 en aankomst in Brussels-Charleroi South om 12h20 

Gelieve rekening te houden dat dit programma nog onder voorbehoud is, meer details zullen kortelings volgen. 
 
De kostprijs van deze reis bedraagt 400,00 Euro/persoon en omvat 3 overnachtingen in Hotel Arthur in 2-persoonskamer 
(dubbelbed of 2 aparte bedden), alle ontbijten, 2 middagmalen en 3 avondmalen inclusief dranken aan tafel (wijnen, 
frisdranken en koffie na de maaltijden), inkomgelden van alle musea, eventuele degustaties en alle verplaatsingen vanaf 
de luchthaven van Bologna in luxecar-bus. Voor een 1-persoonskamer wordt een toeslag gevraagd van 50,00 
Euro/persoon. Zodus, het Bestuur van Scuderia Ferrari Club Genk-Belgium zorgt voor het regelen van de overnachtingen, 
maaltijden, vervoer ter plaatse en alle uitstappen. U staat wel zelf in voor het boeken van uw vlucht bij de 
luchtvaartmaatschappij Ryan Air (www.ryanair.com) en vervoer van en naar de luchthaven van Brussels-Charleroi South. 
 
Zoals afgelopen jaar heeft het bestuur beslist om voorrang te geven aan onze leden die afgelopen jaar niet de kans 
hebben gehad om de Ferrari-fabrieken te bezoeken. Zij krijgen nu voorrang om zich zo spoedig mogelijk in te schrijven. 
Deze voorkeursbehandeling loopt tot en met 25 augustus 2017. Na deze datum worden alle overige deelnames 
behandeld. De inschrijving is enkel geldig mits het terugsturen van het ingevuld deelnameformulier en de storting van 
een voorschot van 200,00 euro/deelnemer. 
 
Als u nog vragen heeft, neem gerust met ons contact. 
 
Het bestuur. 
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