
 
 
 

MTL- INFO 4 - 2022 
 
Hallo Biker,  

Hei ass den véierten MTL-Info fir dës Saison 

• Saison Start Tour. 24 Abrëll 2022  
Umeldung an Iwwerweisung pro Persoun 10 Euro bis den 11 Abrëll 2022 um 23:59 

Dëst Joer ass onsen Saison Start Tour e bëssi anescht, dowéinst och déi 10 Euro 
"Umeldegebühr", déi jiddwereen erëm kritt deen "mat fiert". (Erklärung wor am MTL Info3) 
et gi 4 Méiglechkeeten fir un deem Tour deelzehuelen. (Restaurant Mëttegpaus + Restaurant 
Owesiessen) Iessen a Gedrénks gëtt NET vum Club bezuelt 

1) déi ganz fläisseg 
   déi moies fréi opstinn, an mam Patrick  
  +/- 173 + 169 = 342km  wäerten fueren. 
  Start um 8.15 Auer zu Contern,(Total)  
  Mëttegpaus +/-12:30 am Éislek, 
   Owesiessen +/-18:45 net wäit vun der Staat. 

2) déi méi gemittlech 
 déi stinn méi spéit op, an fueren mam Mich méi e  
  klengen Tour bis bei de Restaurant (Mëttegpaus)  
. an fueren och op méi engem  kuerzen Wee 
zeréck. 

3) déi ganz gemittlech 
  fueren op eegen Initiativ bis bei de Restaurant 
  (Mëttegpaus) an fueren dann mat enger 
  vun deenen 2 Gruppen weider zeréck.  

4) Gastronomesch Bedeelegung  

    +/-342KM.

 Fueren op eegen Initiativ an d'Restauranten. Bei der Umeldung onbedéngt uginn ob 
  Mëttegiessen oder Owesiessen oder déi 2  

  



Umeldung an Iwwerweisung pro Persoun 10 Euro bis den 10 Abrëll 2022. Déi genee 
Startplazen an Adressen gin et no der Umeldung.  
Geplangt sinn als Restaurant Mëttes Domaine du Moulin d’Asselborn  an Owes den Al Treno, 
dofir mussen mir och fréi reservéieren. Also mellt iech esou séier wei méiglech un. 

Bei Froen sech einfach beim Patrick oder Mich mellen    

Onbedéngt bei der Umeldung uginn ob Tour 1  2  3  4  wei vill Persounen 
(wichteg wéinst dem Restaurant) an ob Mëttegiessen an / oder  Owendiessen 
oder net. Bei net oder falsch ugemellt kann et eventuell sinn dass am Restaurant 
keng Platz méi disponibel ass. 

Umeldung an Bezuelen fir den Saison Start Tour  
bis spéitstens den 11 Abrëll 23:59  

 

am Sekretariat an Iwwerweisung vun 10 Euro pro Persoun op de Clubkonto 
Ausfëllen respektiv ukräizen wat zoutrefft  

Heimat mellen ech (Zuel)......... Persounen un vir den Saison Start Tour un. 

Zuel 
     
.......1) déi ganz fläisseg Start 8:15 Auer zu Contern, an +/-342km       

.......2) déi méi gemittlech déi méi spéit opstinn, an méi e klengen Tour fueren     

.......3) déi ganz gemittlech fueren selwer an de Restaurant, an schléissen sech enger Grupp     
un 

.......4) Gastronomesch Bedeelegung kommen selwer an de Restaurant just fir ze iessen 

Iessen Mëttes  jo / nee        Iessen Owes jo / nee 

     Zuel               Zuel 
 
.Iessen Mëttes.............   Iessen Owes............  

 

Virnumm............................................ Numm........................................................................... 

Virnumm............................................ Numm........................................................................... 

Virnumm............................................ Numm........................................................................... 

Virnumm............................................ Numm........................................................................... 



• D'Aschreiwen fir de Schwarzwald Tour ass eriwwer, an d'Zëmmeren sinn gebucht. Deen 
Gruppe (8) wäert sech nach emol man Tourguide treffen. An genaueres iwwert den Tour 
gewuer gin.  
 

• D'Aschreiwen fir den Tour an d’Vogesen ass nach bis den 1Abrëll op.  
Einfach beim Serge nofroen op nach Plaazen fräi sin  
 

•  Trëppeltour 10 Abrëll – Infos folgen. 

 

CCPL: LU72 1111 2364 8701 0000 

Mat den beschten Gréiss vun ärem Comité 


