
RETRO-TOER-TOCHT 

    

Retro-Toer-Tochten kAmpmAn 

 
KAmpmAn biedt uitgestippelde routes aan die je als ‘bubbel’ kan maken met een van onze oldtimers. 
Een tocht die niet alleen volledig werd uitgeschreven maar ook beschikbaar is op de GPS leidt je langs 
een aantal van de mooiste plekken uit onze omgeving. Daar bovenop geven we je een picknick mee 
voor een tussenstop onderweg. 
 
Aanbod wagens 
Voor deze tochten kan je spoedig kiezen tussen enkele iconische wagens om de rondritten mee te 
maken. Momenteel staan enkel nog maar een Volkswagen 1302 (kever) van 1972 en een Volkswagen 
Transporter T3 ‘Syncro’ uit 1991 voor jullie klaar. Spoedig zal hier ook een Volkswagen Transporter 
type 2 doka van 1976 en een Fiat 500L van 1971 bijkomen en we hopen dit aanbod nog verder uit te 
kunnen breiden. 
 
Routes 
De uitgestippelde routes starten allemaal in Bilzen en leiden je via de mooiste wegen langs idyllische 
plekken in onze provincie en omstreken. De afstanden variëren tussen 100 en 150 km en leiden 
voornamelijk over plaatselijke wegen tussen bossen en velden en door kleine dorpskernen. Er is 
voorlopig al keuze tussen twee verschillende tochten, namelijk een tocht door Haspengouw of de 
Mijnenroute-oost. 
 
Picknick 
Standaard voorzien we een picknick om onderweg van te genieten. De locatie waar je deze wil 
nuttigen kies je zelf uit, maar we doen wel een aantal voorstellen per tocht. 
 

Tarieven 
Voor een Retro-Toer-Tocht voor twee personen (standaard) betaal je 180 euro. In deze prijs zit de 
reisbeschrijving, het gebruik van de wagen, verbruik voor een afstand van maximaal 150 km, 
verzekering en een picknick voor twee personen. Per extra persoon betaal je 15 euro extra voor de 
picknick. 
 

Reserveren 
Contacteer ons om een Retro-Toer-Tocht te boeken. Dit kan gewoon door een mailtje te sturen met 
de keuze van wagen, de route die je wil rijden en de datum waarop je dit wil doen. We bevestigen zo 
snel mogelijk of dit kan en maken verdere concrete afspraken. 


