Genk, 28-07-2019.
Fabrieksbezoek 2019 – SFC GENK-BELGIUM MEETS DALLARA
Zoals in onze vorige Nieuwsflash aangekondigd, zal het bezoek aan de Ferrari-fabrieken dit jaar doorgaan op zaterdag
9 november 2019. Ondertussen heeft dit bestuur niet stilgezeten en een uniek programma uitgewerkt voor deze
editie. Zoals voorgaande jaren zorgen wij voor een volledig programma ter plaatse. U dient enkel uw vluchttickets te
boeken bij de lage kosten maatschappij RyanAir. Let wel op: wij vertrekken dit jaar op vrijdag en komen terug op
maandag.
Vrijdag 8 november 2019:
Vertrek vanuit de luchthaven van Brussels-Charleroi South met vlucht Ryan Air FR 4862 om 12h45 en aankomst op de
luchthaven van Bologna om 14h25.
Verplaatsing met luxe-car busvervoer naar Museo Enzo Ferrari (MEF) van Modena – vrij bezoek aan dit museum.
Bezoek aan Acetaia Boni met toelichting over de geheimen van de Aceto Balsamico en proeverij. Mogelijkheid tot
aankoop van dit overheerlijk product.
Verplaatsing naar Hotel Arthur (****) in Solignano Nuovo. Check-in en kamerverdeling.
Avondeten in Ristorante Il Cavallino van Maranello, “the place to be voor iedere Ferrarista”.
Overnachting.
Zaterdag 9 november 2019:
Vanaf 07h00 ontbijt in het hotel
Rond 08h30 verplaatsing met bus naar de ingang van de Ferrari-fabrieken.
Om 09h00 bezoek aan de Ferrari-fabrieken met Engelstalige gidsen.
Omstreeks 10h30 verplaatsing naar de bedrijfshallen van Carrozzeria Zanasi (restauratie van klassieke Ferrari’s)
Rondleiding bij Zanasi.
Omstreeks 12h00 verplaatsing met busvervoer naar Varano (ongeveer 1,5 uur). Tijdens deze verplaatsing voorzien wij
een lunchpakket voor iedere deelnemer.
Om 14h00 bezoek aan de Dallara-fabrieken en Dallara Academy met Engelstalige gidsen.
Rond 16h00 terugreis naar Solignano Nuovo.
Omstreeks 17h30 bezoek aan de MUSA – Museo della Salumeria Villani van Castelnuovo Rangone met Engelstalige
gidsen en proeverij hun producten.
Avondeten in ristorante Il Piccolo Mugnaio.
Overnachting.
Zondag 10 november 2019:
Vanaf 07h00 ontbijt in het hotel.
Rond 09h00 verplaatsing naar Maranello.
09h30: vrij bezoek aan het Museo Ferrari van Maranello.
Vrij voor shopping in Maranello tot 12h30.
Rond 13h00 middagmaal in Ristorante Lo Smeraldo van Lello Apicella. Wij hebben niemand minder dan Ing. Mauro
Forghieri uitgenodigd op dit etentje. Een unieke kans dus, om deze geweldige persoon te kunnen ontmoeten.
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Rond 15h30 bezoek aan de Collezione Righini in Panzano.
Rond 17h00 bezoek aan de Cantine Giacobazzi met rondleiding van dit wijnhuis en privécollectie van Gilles Villeneuve.
Proeverij van de lambrusco.
Avondeten in Antica Osteria Cacciatori (naast ons Hotel)
Overnachting.
Maandag 11 november 2019:
Vanaf 07h00 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.
De kostprijs van deze reis bedraagt 430,00 Euro/persoon en omvat 3 overnachtingen in Hotel Arthur in 2persoonskamer (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 fabrieken, 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 enkel 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 voorgaande jaren 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 22 augustus 2019. Na deze datum worden alle overige
deelnames behandeld. De inschrijving is enkel geldig mits het terugsturen van het ingevuld deelnameformulier (zie
bijlage) en de storting van een voorschot van 200,00 euro/deelnemer of van het volledig bedrag.
Als u nog vragen heeft, neem gerust met ons contact.
E SEMPRE FORZA FERRARI !!!
Het Bestuur

SCUDERIA FERRARI CLUB GENK-BELGIUM vzw
Vennestraat 98
3600 Genk - Belgium

www.sfcgenk.be
E-mail: scuderiaferrariclubgenk@hotmail.com
genk@scuderiaferrari.club
Nummer Register Buitenlandse Club: 0027/84

Argenta Spaarbank
IBAN: BE09 9790 8568 5357 BIC: ARSPBE 22
Ondernemingsnummer: 0451.896.868

