Klassiekerhotel I LEZERSAANBIEDING

Tekst Ralph Fischer, foto’s Lucas Verbeke

Een hotel dat zich richt op de klassiekerliefhebber. En dat
die liefhebber desgewenst zelfs van een Britse roadster
voorziet om de omgeving te beleven. Het bestaat, amper
100 kilometer onder Maastricht, in het Belgische Marcheen-Famenne. We leven ons uit in een Austin-Healey en
leggen ons hoofd daarna te ruste in Hotel Quartier Latin.
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en lichte tik op het kleine rempedaal van de ‘Big’ Healey 3000.
Voor een scherpe bocht bij het fraaie La Roche trap ik het al even
compacte koppelingspedaal twee keer in, met een toefje tussengas als
intermezzo. Vol gas in twee door het tunneltje. De Austin-Healey brult
het uit en ik kan een tevreden glimlach niet onderdrukken. En dan te
bedenken dat je deze auto ‘gewoon’ kunt huren! Glimlachen, dat doe ik ook
maar naar het boos kijkende dametje – dat nog een stuk ouder is dan de
Healey – in Marche en Famenne zo’n twintig kilometer verder. De Austin is
dus nogal ‘aanwezig’, Niet alleen door zijn fysiek, maar ook vanwege het
geluid dat zijn grotendeels open uitlaatkanaal uitbraakt en dat weerkaatst
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brult het uit, hij is nogal
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tegen de muren van de eeuwenoude bebouwing. Het charme-offensief
heeft geen zin meer; eerder die dag kwam ik haar ook al tegen, toen ik de
bijna net zo rauw klinkende TR3A van hotel Quartier Latin uitprobeerde.
(zie de video op autoweek.nl). Nog een krappe bocht en dan ploft de
Austin naar beneden, de hotelgarage in. Ik parkeer hem naast de MGB en
de Triumphs; behalve de TR3 die ik reed, is er ook nog een Spitfire die bij
de hotelboedel hoort. Routeboek mee naar boven en bij de receptie de
autosleutel inleveren. Een kwartier later zit ik gedouchet en wel achter een
Je zit vrijwel boven op de uitlaat. Met het
raampje open is de herrie dus enorm.

De huurklassiekers
Austin-Healey 3000 – 1962
MGB – 1977
Triumph TR3A – 1961
Triumph Spitfire – 1970
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video

VIDEO

glas Leffe brun aan de hotelbar. Het recept voor een echt geslaagde
dag kan zo simpel zijn ...

Haven
“Het is mijn bedoeling een haven voor klassiekerrijders te zijn, vertelt
de eigenaar van hotel Quartier Latin, Eric Poucet. Je moet hier kunnen
inchecken om daarna zorgeloos te kunnen genieten van de prachtige
omgeving. Daarvoor krijg je van ons een lunchpakket en – belangrijker –
een routeboek mee. We hebben vijf van die professionele roadbooks
samengesteld, met thema’s variërend van natuurschoon tot de historie
van de Tweede Wereldoorlog in de Ardennen. De routes die we uitzetten,
rijd je in principe met je eigen klassieker; ook voor clubs doen we trouwens
veel. Onze huurklassiekers zijn vooral voor mensen die een oude auto
eens willen beproeven, maar er nog geen ervaring mee hebben. Voor een
vriendengroep waarvan één van de leden niet beschikt over een klassieke
auto, hebben wij een oplossing.” Je gaat altijd goed voorbereid de weg op
met een van de huurklassiekers van het hotel. Voordat je instapt, krijg je
een uitgebreide briefing aan de hand van een lijst in het routeboek; zeker
handig voor bestuurders die nog nooit een ‘primitieve’ auto gereden
hebben. Want rijden in zo’n Healey is niet alleen genieten, maar ook
werken. Indien nodig kun je rekenen op technische assistentie. Het hotel
heeft een eigen monteur ter beschikking, zodat niets het genot van een rit
met een roadster in de Ardennen in de weg hoeft te staan.
Arrangementen met roadbook, kamer en stalling in de hotelgarage zijn
er vanaf 150 euro. Voor AutoWeek Classics-lezers is er een speciaal
arrangement, zie hieronder. ✦

AutoWeek Classics lezersaanbieding
• 2 overnachtingen in een luxe kamer
• 2x uitgebreid ontbijtbuffet
• 2x driegangendiner
• 1x toegang tot de Spa
• 1x roadbook (keuze uit vijf routes)
• Parkeerplek in afgesloten hotelgarage
Prijs: € 245 p.p. (op basis van tweepersoons bezetting van de kamer)
Reserveringscode: AWC2013
Reserveren gaat via contact@quartier-latin.be of + 32 (0) 84 32 17 13,
onder vermelding van reserveringscode AWC2013. Het arrangement is
geldig tot en met 30 september.
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