
BMW GKL & M Driving Experience – Château Charles – 16 augustus 2020

BMW GKL & M DRIVING EXPERIENCE - CHÂTEAU CHARLES
GENIET VAN HET PURE RIJPLEZIER VAN ONZE NIEUWSTE BMW TOPMODELLEN

BMW Belux en Curbstone nodigen u graag uit voor dit exclusieve evenement BMW GKL & M Driving 
Experience op zondag 16 augustus te Chateau Charles in Pepinster (BE).  Eén waarbij u zowel kunt 
genieten van het pure rijplezier van nieuwste BMW topmoddelen, en waarbij u in één beweging ook 
de pareltjes van onze streek kunt (her)ontdekken.

Dit evenement staat synoniem voor een feest voor de zintuigen. Als echte autoliefhebber staat er 
een vloot van krachtige BMW-modellen op u te wachten. Het is dan ook een unieke kans om diverse 
wagens te ontdekken zoals de nieuwe BMW 8 Reeks Coupé en Cabrio, de BMW 7 Reeks, de BMW 
M8 Gran Coupé, alsook heel wat modellen uit het BMW X-gamma, zoals de BMW X7.

De Driving Experiences pakken trouwens niet enkel uit met puur, exclusief rijplezier. Na de rit mag u 
zich immers verwachten aan een culinaire verwennerij van topkwaliteit. De gerechten zijn bedacht en 
gesigneerd door BMW Friends en sterrenchefs Roger van Damme, David Martin en Cyril Molard.

PROGRAMMA
Hieronder kan u het programma* terugvin-
den voor zondag 16 augustus: 

09u00-09u30   
Verwelkoming 

09u30-10u00  
Introductie en verdeling groepen

10u00-12u30 
Routing: onder begeleiding van een instruc-
teur volgt u een routing in de omgeving en 
heeft u de kans
om met diverse BMW modellen te kunnen 
rijden**

12u30-13u00 
Debriefing en FAQ

13u00-14u30 
Aperitief en een 3-gangen lunch gesigneerd 
door onze BMW chefs

14u30
Einde

*Onder voorbehoud van wijzigingen.

**Vergeet zeker uw identiteitskaart en rijbewijs niet mee 

te nemen.

ADRES
Château Charles
Rue Chalsèche 71/73
4860 Pepinster

Parking is voorzien.

PRIJS
€ 125 /persoon (incl. BTW)
€ 250/koppel (incl. BTW)

REGISTREER NU

Uiteraard is de veiligheid en gezondheid van de aanwezigen onze hoogste prioriteit. We zullen ook 
alle nodige maatregelen treffen om dit event goed te laten verlopen.

PRAKTISCH
U kan enkel als koppel inschrijven en deelt de wagen met deze persoon tijdens de routing.
De plaatsen voor dit exclusieve evenement zijn beperkt en zijn op basis van first come, first served. 

Wij kijken er alvast naar uit om u en uw partner te verwelkomen. Schrijf u hieronder in!

https://bmw-dealerevents.events.idloom.com/nl-bmw-gkl-and-m-driving-experiences-curbstone

