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THE SOUTH OF ENGLAND
R A L LY
15-19 APRIL 2018
WO N D E R F U L 4 + S TA R S H O T E L S
DRIVE FOR CHARIT Y

Stichting Pinguïns On Tour organiseert
evenementen ter ondersteuning van goede
doelen, in of in de omgeving van Apeldoorn.
Meer informatie is te vinden op:

www. pi ng uinsontour.nl

THE SOUTH OF ENGLAND
RALLY 2018
Deze voorjaarsrally voert ons door het mooie zuiden van Engeland en is een beleving
als nooit tevoren. Met de boot komen we aan in Dover. Deze recreatieve tocht voor het
goede doel voert door het fraaie Zuid Engelse landschap, perfecte afwisseling in romantische landschappen, ruige of lieflijke kusten, levendige marktplaatsjes en dorpjes
waar het lijkt of de tijd heeft stilgestaan. De tocht is doorspekt van bijzondere locaties en
bezienswaardigheden. Uiteraard is er ook de rally uitdaging en wordt uw kennis en oplettendheid stevig op de proef gesteld! Natuurlijk is er ‘s avonds veel gezelligheid met de
mede-rally rijders. Kortom genieten van een heerlijke tocht door een mooi landschap!

OVERNACHTEN

Er is gedacht aan culinaire gastvrijheid in bijzondere wellness 4+ sterren accommodaties, die zich op alle fronten onderscheiden met een unieke ligging. Gevestigd
in historische panden uit vroegere eeuwen en met de
grandeur van voorbijgegane tijden. Uitgebreid ontbijt en diner zijn inbegrepen.

KOSTEN

In de deelnemersprijs van slechts € 795,- p.p. (€ 1590,- per equipe) hierin is reeds
een bedrag opgenomen voor het goede doel! (Aan een 1-persoons kamer zijn meerkosten verbonden). Meerijden kan met elke type auto!
Uiteraard wordt er binnen het netwerk van de rijders een formidabele inspanning geleverd
aan fundraising voor het goede doel.

GOEDE DOELEN

Dit jaar is er voor twee kleinschalige lokale projecten gekozen:
		
Stichting Jongeren Begeleiding Gelderland helpt mensen met een
		
interesse voor de techniek die een rugzak hebben. Met behulp van
		
dagbesteding en re-integratie worden mensen geholpen een
		
menswaardige plek in de maatschappij te .
		
Stichting Zwerfjongeren Apeldoorn wil de problematiek van 		
		
zwerfjongeren en straatervaren-jongeren in Apeldoorn inzichtelijk 		
		
maken om deze kwetsbare groep iets extra’s te geven.

