Compass Motor Press Club :
hier is ons programma 2017 !
We wish you
a Happy and exciting
New Year 2017 !...
From Michel d’Awans,
Rik Bosseloo
and the Compass Motor Press team.

Voor 2017 staan er zeven 4x4 tochten op ons programma : drie ontvangen alle 4x4 merken en vier zijn enkel bestemd voor Toyota
voertuigen. Bovendien zijn er drie helemaal nieuw ! Maak nu uw keuze, reserveer vanaf heden uw deelname en vraag onze
volledige folder op… Om een gezellige reis te garanderen is het aantal plaatsen beperkt. Wees er dus snel bij !
! NEW Donderdag 2 tot zondag 5 maart 2017 : 10e TOYOTA WINTER CRUISER in de Auvergne (Frankrijk)
NIEUW : Beperkt tot Toyota voertuigen, de Cruiser Club herlanceert de « Winter Cruiser » ! En om alle
sneeuwkansen aan onze kant te krijgen, wordt deze tijdens het eerste weekend van maart
georganiseerd in de Monts d’Auvergne… Afspraak in het zuiden van Clermont-Ferrand voor het laatste
weekend van de krokusvakantie. Op het programma staan drie nachten in een drie-sterrenhotel en
twee dagen met wintertochten in een warme sfeer ! Beperkt aantal voertuigen : minimaal 6, maximaal 10.
! Donderdag 20 tot zondag 23 april 2017 : 22e WEEKEND SCOTTISH 4x4 TOUR in de Cantal (France)
Toegankelijk voor alle merken, richt het « Weekend Scottish 4x4 Tour » zich hoofdzakelijk op voormalige
deelnemers van de « Scottish 4x4 Tour », maar ook zij die de sfeer van deze legendarische tocht willen
opsnuiven zijn welkom. Om de lange verplaatsingen te vermijden, wordt dit weekend georganiseerd
in Frankrijk, dit jaar in de Cantal. Drie nachten en drie diners in een excellent drie-sterrenhotel, lokale
wijnen en keuken, kwaliteitsvolle whiskies single malt… Beperkt aantal voertuigen : minimaal 10, maximaal 15.
! NEW Zat. 29 april tot maandag 1 mei 2017 : 1e TOYOTA CRUISER WEEKEND in Marquenterre (Frankrijk)
NIEUW : Het « Cruiser Weekend » is een unieke en laagdrempelige gelegenheid om kennis te maken
met de andere 4x4 tochten van Toyota. Met twee nachten in een gezellig hotel aan zee en een startpunt op ong. 250 km van Brussel, vindt deze eerste editie plaats in Noord-Picardië waar we in het zand
van het vogelreservaat van Marquenterre zullen rijden. Een privé domein dat we reeds in 2011 hebben
bezocht en door iedereen zeer gewaardeerd werd. Beperkt aantal voertuigen : minimaal 8, maximaal 14.
! Vrijdag 7 tot zondag 16 juli 2017 : 31e SCOTTISH 4x4 TOUR (Schotland)
Toegankelijk voor alle merken, viert de « Scottish 4x4 Tour » in juli zijn 31e editie. Michel opent opnieuw
de deuren van feeërieke kastelen en immense privé domeinen ! Daar waar de seculiere rijkdommen
van de clans zich niet manifesteren, maar de toon aangeven… Vanaf 2017 worden de oneven jaren
gewijd aan het zuiden en oosten van Schotland. We zetten koers naar de omgeving van Inverness via
historische onverharde wegen en minuscule routes. Beperkt aantal voertuigen : minimaal 8, maximaal 12.
! Zaterdag 26 tot woensdag 30 augustus 2017 : 15e TOYOTA MOUNTAIN CRUISER TRAIL in de Alpen (Italië)
De « Toyota Mountain Cruiser Trail » keert terug naar de Alpen om de 15e verjaardag van deze
zomerse klassieker te vieren, ditmaal voornamelijk aan de Italiaanse kant. Het parcours biedt nog
steeds schitterende pistes in de hoogte, tunnels in de hoge bergen, adembenemende uitzichten en
vier eersteklas hotels met maaltijden in de lokale kleuren. En als het weer het toelaat, kunnen we
opnieuw genieten van picknicks in de bergen… Beperkt aantal voertuigen : minimaal 8, maximaal 10.
! Donderdag 5 tot zondag 8 oktober 2017 : 8e TOYOTA CRUISER TOUR in de Bourgogne (Frankrijk)
Laatste Toyota afspraak van het jaar, de « Cruiser Tour » is verplaatst naar het begin van maand oktober
en wordt dus herfstachtig. Een geweldige periode om de kleuren en de bijzonderheden van de
Bourgondische wijnbouw te ontdekken. Het parcours is voor het grootste deel volledig nieuw en leidt
langsheen verschillende bezienswaardigheden van het historisch erfgoed en vele vergeten landwegen.
Een streling voor het oog… en de smaakpapillen ! Beperkt aantal voertuigen : minimaal 8, maximaal 12.
! NEW Zat. 28 oktober tot donderdag 2 november 2017 : naar een nieuwe mysterieuze bestemming…
NIEUW : Indien u er in slaagt de foto links te herkennen, hebt u allicht de nieuwe bestemming
geraden ! Nog een kleine aanwijzing : deze laatste tocht van ons 2017 programma zal in nauwe
samenwerking met een Schotse vriend georganiseerd worden (doch zal niet in Schotland doorgaan)...
Meer nog, we hebben zelfs een tweede project in de stijgers. Spreekt dit u aan voor tijdens het
verlengde weekend van 1 november 2017 ?... Beperkt aantal voertuigen : minimaal 6, maximaal 10.
Met het oog op verbetering of door onvoorziene omstandigheden behoudt de organisator zich het recht wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving.
Voor uw comfort is het aantal plaatsen beperkt op elk van onze tochten. Brochures en inschrijvingsdossiers zijn klaar ongeveer 3 maanden voor vertrek.
De foto’s ter illustratie van dit document zijn genomen door Koen Blanckaert, Pascal Reyners, Motor Press International en Luc Vandersleyen tijdens onze tochten of verkenningen.
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