
 

 

 
 SAVE THE DATE :  donderdag 20 tot zondag 23 april 2017 

 

22e « Week-End Scottish 4x4 Tour » 
 

in het departement Cantal (Frankrijk) 
 

 (( Document gemaakt op 13/10/2016 ; laatste update : 26/10/2016 )) 
 

 
 

 

 
 Beste vrienden, voormalige en toekomstige deelnemers van de « Scottish 4x4 Tour », 
 

 “SAVE THE DATE” !  
 

 Wij hebben de eer U de datum en de locatie van het volgende « Week-End Scottish 4x4 Tour » mee te delen : 
 

 

 
De 22e editie van het « Week-End Scottish 4x4 Tour » : 
van donderdag 20 tot zondag 23 april 2017 
 

De 22e editie zal doorgaan van donderdag 20 tot zondag 23 april 2017, dus enkele dagen 
na het Paasweekend. We behouden het gewoonlijke stramien : rendez-vous in het hotel 
op donderdag in de late namiddag en we beëindigen de tocht na het ontbijt op zondag-
ochtend. Dit zou U moeten toelaten om de verplaatsing in slechts één dag af te werken. 
 

Eveneens zoals gewoonlijk, zal het « Scottish Weekend » plaatsvinden in Frankrijk. 
Volgens Via Michelin bedraagt de afstand tussen het centrum van Brussel en de 
eindbestemming 840 km (waarvan 730 km op de snelweg) en dit in ongeveer 9 uur. 
Reken op circa 540 km en 6 u 20 voor het snelste traject vanuit het centrum van Parijs. 
 

Deze regio grenst aan de departementen Aveyron en Lozère, waar we, zelfs eind april, 
nog besneeuwde bergtoppen kunnen tegenkomen. De traditie wil dat men hier niet veel 
spreekt, maar des te meer -en goed- eet ! 
 

Een goede raad van een vriend : dieet nog vóór het « Week-End Scottish 4x4 Tour »... 
 

 

 
 
 
 

Rendez-vous in het departement Cantal, ten zuiden van de regio Auvergne 
 

We trekken in 2017 naar het departement Cantal, in de Auvergne, een regio die 
uitzonderlijk licht bevolkt is naar Franse normen : gemiddeld wonen er slechts 
26 mensen per km2 en de bevolkingsdichtheid daalt zelfs naar 15 in de omgeving 
van Aurillac, waar ons hotel staat. Wees dus niet verrast als u fantastische 
landschappen ontwaart die doen (terug)denken aan de Schotse Highlands…  

 

 

 
 
We kozen voor U het Hostellerie de la Maronne*** 
 

Het excellente Hostellerie de la Maronne*** is een luxueus drie sterrenhotel 
genoemd naar naastliggende rivier. De Maronne ontspringt naast de vulkaan Puy 
Mary (1.783 m) en mondt ongeveer 90 km verderop uit in de beroemde Dordogne. 
 

Extract uit de Rode Gids Michelin 2016 (vertaling) : “Wat een uitzicht ! De weilan-
den strekken zich tot in het oneindige uit voor dit mooie herenhuis uit de 
19e eeuw. Elegante kamers en salons (…) : een zeer comfortabel geheel (…) met 
18 kamers.” Gelegen te midden van een bosrijk park van 10 hectare, betrekken 
we een authentiek gebouw, opgewaardeerd met antieke meubels en kunstwerk.  

 

    

 
 

We blijven trouw aan ons « Week-End Scottish 4x4 Tour » 
 

Op dit eigenste ogenblik (26 oktober 2016), leggen we de laatste details vast samen met 
onze lokale vrienden teneinde U een « Week-End Scottish 4x4 Tour » aan te kunnen 
bieden zoals u het verkiest : aangenaam onthaal, mooi en comfortabel hotel, 
uitstekende keuken met lokale wijnen, kwaliteitsvol 4x4 parcours, charmebezoeken 
en, voor de liefhebbers, meerdere uitzonderlijke single malt whiskies…  

 

 

 
Wat dient U nu reeds te regelen ? 
 

U bent bij de eersten die deze informatie ontvangt. Vooraleer wij de uitnodiging 
verder verspreiden, bieden wij u de kans om UW INTERESSE TE BEVESTIGEN en uw 
plaats te PRE-RESERVEREN, en dit voor zondag 6 november 2016. Op deze manier 
bent u er zeker dat u later en prioritair alle bijkomende inlichtingen zal ontvangen. 
 

Ter herinnering, de inschrijvingen worden aanvaard in volgorde van de pre-reservaties 
en het Hostellerie de la Maronne*** beschikt slechts over 18 kamers en suites… 
 

Tot binnenkort ! Michel, Rik en het CMPC team. 
 

Met het oog op verbetering of door onvoorziene omstandigheden behoudt de organisator zich het recht wijzigingen door te voeren zonder voorafgaande kennisgeving. 
Tenzij anders aangegeven, de foto’s ter illustratie van dit document werden genomen door Pascal Reyners (Toyota Belgium) en Michel d’Awans (Motor Press International) tijdens de tochten en verkenningen 2016. 

Reisbureau : Compass N.V.  (vergunning nr. A 1191) bevestigd in 2300 Turnhout (België). 
Compass Motor Press Club  organiseert ® : Toyota Winter Cruiser, Week-End Scottish Tour, Toyota Cruiser Week-End, Scottish 4x4 Tour, Toyota Mountain Cruiser Trail, Toyota Cruiser Tour en Kalimera Kriti. 
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