
Renault  culTOUR Danois 2019 

Program 

Lørdag 26. maj:  
Afgang Roskilde kl. 9.00 
Ankomst Fleggard ved Flensborg kl. 12.30 (proviantering og samlingssted for jyder og fynboer) 
Afgang Flensborg kl. 13.30 
Ankomst Osnabrück kl. 18.00 
 
Søndag 27. maj:  
Afgang Osnabrück kl. 9.00 
Ankomst Reims kl. 16.00 
Reims er placeret i hjertet af Champagne-distriktet, hvor vi kan komme på rundvisning og prøvesmagning 
ved nogle af de kendte champagnehuse. Mercier i Epernay - lidt syd for Reims - vil være oplagt. Jeg har  
kontakt til en lille champagne-producent med dansk familie – som vi kan besøge og handle billigt hos, evt. 
også et muligt sted at overnatte. 
 

     
 
Mandag 28. maj: 
Dagen tilbringes i byen og dens omegn. 
Reims automobil museum og resterne af den legendariske racerbane lige  
uden for centrum vil være oplagt. Men selve byen er også yderst charmerende. Ikke mindst årstiden i slutningen 
af maj – hvor alt lige er sprunget ud taget i betragtning. 
 
 



 
 
  
Tirsdag 29. maj: 
Afgang Reims kl. 9.00 
Ankomst til Metz kl. 11.30 
Metz ligger kun godt et par timers kørsel øst for Reims og er nok en super charmerende by med kanaler inde i byen, 
en slags mini-Amsterdam. Et oplagt og anderledes afslapnings-sted. 
 

   
  
Onsdag 30. maj: 
Afgang Metz kl. 9.00  
Ankomst kl. 12.00 til Renault Juvaquatre-træffet 
Træffet starter med en kæmpe picnic ved Renault-forhandleren i Verviers ca. 10 km øst for Liège i Belgien. Her vil 
typisk komme 40-50 Renault Juvaquatre i alle afskygninger og 80-100 deltagere. Her foruden vil der komme en del fra 
den belgiske Renault-klub og deltage i picnic-en. 
 



   
 
Den franske Juva-klub er en division af den store franske Renault klub CAR. Min gode ven gennem tyve år, Marc 
Sliwowski, står, sammen med Alain i Belgien, for arrangementet. Det byder som regel ikke så meget på bil - bil – bil, 
men langt mere på hygge og besøg på små lokale bryggerier – osterier – måske et museum med gammel håndværk og 
lign. Ofte har deltagerne også små egnsretter eller lignende med til at fornøje de andre med. En af deltagerne havde 
opdræt af gæs og var foie gras-producent og havde Juva’en fyldt op med alle mulige varianter. 
 

   
 
Jørgen Buchart og jeg deltog for mange år siden. Vi havde medbragt et lille bord med rødternet dug, hvor vi serverede 
tre slags sild på rugbrød med aquavit og kolde Tuborg og Carlsberg til…. Til dessert små poser Piratos…  
 
Træffet strækker sig over tre dage, hvor der foruden fælles morgenmad og frokost er hyggelig middag om aftenen – 
med sjove små indslag. 
  
Søndag 2. juni:  
Afgang fra Liège kl. 9.00 
Ankomst Hamborg kl. 15.30 
  
Mandag 3. juni:  
Afgang Hamborg kl. 9.00 
Ankomst Roskilde kl. 14.30 
  
Lad os lave et brag af en tour i 2019! 
 



Der satses på billige moteller til i omegnen af 350 - 500 kr. for et dobbeltværelse til to personer. Prisen for 9 x 
overnatning forventes at blive omkring 2000.- kroner pr. person. Hertil kommer udgift til deltagelse i Renault-træffet i 
Belgien, som også indbefatter forplejning. 
 
Når vi skal køre sammen og finde hoteller, der kan rumme os alle samlet, bliver vi nødt til at have et max. på 10 
deltagende biler – eller ca. 20 personer. Jeg har derfor behov for at du giver en hurtig tilbagemelding så snart du har 
truffet beslutning om at deltage i Renault culTOUR Danois 2019. Vi er på nuværende tidspunkt omkring 10 personer i 
fem Renault-veteraner. Såååååå vent nu ikke for længe! 
  
Bedste hilsener 
  
Henrik Stenholt 
stenholt@get2net.dk 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 


