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Feichten – Kaunertal - Oostenrijk 
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R.A.M.C EUPEN 1926 ASBL 

 

 
Beste motorvrienden,  
 
de Royal Auto Moto Club Eupen heeft het genoegen, de vriendschapsrit 2019  te 
organiseren. Deze zal van 30 mei  tot 1 juni  2019 plaatsvinden. 

 
De vriendschapsrit 2019 zal jullie weer eens naar het prachtige gebied “Kaunertal” 
leiden. Het dorpje Feichten met zijn hotels en zijn uitstekende gastronomie en vooral de 
bergen in de omgeving bieden tenslotte talloze mogelijkheden voor excursies. De 
heerlijke panoramastraat tot op een hoogte van 2750m op de gletsjer maar ook de 
perfekte ligging van het Kaunertal biedt talrijke mogelijkheden voor touren in 
Oostenrijk, Zwitserland of Italië en is dus is een eldorado voor motorfreaks.  

 
De toeristische uitrit op vrijdag zal jullie alvast een gedeelte van deze 
streek laten ontdekken.  
 
 
 
Hierbij ingesloten vinden jullie het inschrijvingsformulier, de 
voorgestelde reisroute, het voorziene programma  en de 
overnachtingsmogelijkheden met het adres voor de reservaties. 
Voor verdere informaties staan we jullie graag ter beschikking. 
 
Wij zullen  ook deze keer weer proberen een prettig week-end te 
organiseren, aan dat iedereen zich graag zal herinneren. Het zou ons 
veel genoegen doen jullie in Feichten te mogen ontvangen. 
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Informatie onderkomen: 
 
De reservatie van alle kamers gebeurt via de dienst voor toerisme van Kaunertal. 
AUB  rechtstreeks de dienst voor toerisme contacteren. 
 
 
Adres voor de reservatie: 
 

Tourismusbüro Kaunertal 
Feichten 134 

A-6524 Kaunertal 
Tel. 43 50 225 200 

E-Mail: office@kaunertal.com 

WEB: www.kaunertal.com 
 
 
 

 
De kampeerders richten zich a.u.b rechtstreeks aan de “Camping Weisseespitze” in  
Feichten voor de reservatie van de camping. 
 

Camping Weisseespitze 
Charly en Karin Hafele 

Platz 30 
A-6524 Kaunertal 

Tel. 0043/5475316 
E-Mail: info@weisseespitze.com 
WEB: www.weisseespitze.com 
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Informaties onthaal: 
 
Het onthaal  vindt plaats in het Quellalpin, 
Feichten 134, 6524 Kaunertal 
 
 
 
 
 
 
 
 
Komplete inschrijving per persoon : 85.- € (FMB leden) 
                                                                       100 € (niet leden) 
 
 
Inbegrepen is : 
1) Welkom-drankje. 
2) Inschrijving VMBB. 
3) T-Shirt. 
4) Ontbijt voor de kampeerders en appartementen donderdagmorgen. 
5) Maut voor de gletsjer  
6) motorzegening op de gletsjer  
6) Avondeten donderdags. 
7) Musiekavond donderdagavond met de „Pfundskerle“ 
8) Ontbijt voor de kampeerders en appartementen 
vrijdagmorgen. 
9) Rondenblat voor de rondrit op vrijdag. 
10) Lunchpakket voor de ronde 
11) Avondeten vrijdags. 
12) Musiekavond met prijsuitrijking vrijdagavond. 
13) Ontbijt voor de kampeerders en appartementen zaterdagmorgen. 
14) De ronde zal per mail aan alle clubs gestuurd worden om op GPS te kunnen laden.  
 
Gelieve de som voor de inschrijving op rekening van de RAMCE te storten : 
KBC IBAN : BE35 7450 6501 5937 
BIC : KREDBEBB 
 
Het inschrijvingsformulier graag voor 1 mei 2019 terugsturen: 
per email aan: info@ramce.be 
of per post aan : RAMCE, Grasbenden 19, 4701 Kettenis 
 

Opgelet: de volledige inschrijving is op 450 mensen beperkt. 
Door het nieuw regelement van de FMB is er geen inschrijving ter plaatse meer 

mogelijk. 
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Programma: 
 
Woensdag, 29.05.2019 
Aankomst en inschrijvingen van 17.00 uur tot 20.00 uur. 
 
Donderdag, 30.05.2019: 
 
07.30 – 09.00 uur: ontbijt voor camper en appartementen in Quellalpin. 
 
09.00 – 10.00 uur: verwelkoming van de deelnemers 
 
10.00 – 10.30 uur: start naar de gletsjer 
 
11.30 uur: Motorzegening op de gletsjer 
 
14.00 – 18.00 uur: verwelkoming van de deelnemers 
 
18.00 – 20.00 uur: avondmaaltijd in Quellalpin. 
 
21.00 uur: muzikale avond  
 
 
Vrijdag,  31.05.2019: 
 
07.30 – 09.00 uur: ontbijt voor camper in Quellalpin. 
 
09.00 – 10.30 uur: start van de rondrit: +/- 300 km 
                                    laatste aankomst: 18.00 uur. 
 
19.00 – 20.00 uur: avondmaaltijd in Queallalpin 
 
21.00 uur: muzikale avond met prijsuitreiking in Quellalpin.  
 
 
Zaterdag, 01.06.2019: 
 
07.30 – 09.00 uur: ontbijt voor camper in Quellalpin. 
 
Vertrek van de deelnemers 
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We vertrekken vanaf knooppunt Luik (Loncin). 
 

Ville/Stad   

Loncin Autosnelweg E 40 naar  Aachen 
 

knooppunt Battice. 

 Autosnelweg E42 naar  Verviers 
 

 

Verviers Volg autosnelweg  E42 naar  St.Vith. 
 

douane Steinebrück 

 Volg autosnelweg / nationalstraat A 60 naar Wittlich. 
 

knooppunt  Wittlich . 

 Volg autosnelweg A1 naar  Trier – Saarbrücken. 
 

knooppunt Nonnweiler. 

 Volg A62 naar Pirmasens. 
 

 

Pirmasens Volg nationaalstraat N10 naar  Landau. 
 

nu autosnelweg. 

Landau Volg  autosnelweg  A65 naar Karlsruhe. 
 

knooppunt Karlsruhe. 

Karlsruhe Volg  autosnelweg  A8  naar Stuttgart – Ulm. 
 

knooppunt Ulm / Elchingen. 

 Autosnelweg  A7 naar  Kempten – Füssen. 
 

einde van de autosnelweg. 

 Volg nationaalstraat  naar  Füssen. 
 

 

Füssen Volg  de  nationaalstraat  N314 naar  Reute – Fernpass. 
 

Fernpass 

Nassereith Volg de N189  naar Imst. 
 

 

Imst Volg nationaalstraat  N171 dir.  St.Anton – Arlbergpass. 
 

 

Landeck Volg  nationaalstraat  N315 dir.  Reschenpass – Italie. 
(!!!Door Landeck rijden, voor de tunnel om Landeck heen is 
vignette-plicht) 

 

Prutz In Prutz links naar Feichten / Kaunertal. 
 

 

Feichten Aankomst  
+/-  750 km 
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