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Beste leden, 
 
Van vrijdag 19 juni tot en met maandag 22 juni 2015 organiseert de MB SLK Club Nederland 
haar eerste meerdaagse evenement. Dit evenement staat voor een groot deel in het teken van 
Mercedes-Benz en haar historie. Onze reis gaat daarom naar de geboorteplaats van Mercedes-
Benz, Stuttgart en Zwarte Woud.  
 
Het programma is als volgt. 
 
 
Vrijdag, 19 juni 2015 
Vrijdag reizen we op eigen gelegenheid richting 
Stuttgart en worden we met een drankje 
ontvangen in Mönch’s Waldhotel****. Dit hotel ligt 
in Kapfenhardter Mühle in de nabijheid van 
Pforzheim aan de noordkant van het Zwarte Woud. 
’s Avonds krijgen we een diner in het hotel. In 
Mönch’s Waldhotel verblijven we 3 nachten, je 
hoeft dus niet telkens met koffers te “sjouwen”. Het 
hotel beschikt over ruime kamers, een sauna en 
binnenzwembad. Meer informatie op 
http://www.moenchs-waldhotel.de/de/ 
 
 
Zaterdag, 20 juni 2015 
Zaterdag is een echte rijdersdag. We hebben een 
route van circa 230 km uitgezet door het Zwarte 
Woud. Een groot deel van de route gaat over de 
Schwarzwaldhochstraße, maar ook vele zijtakken 
daarvan worden aangedaan. Een deel van de route 
gaat door het wijngebied van het Zwarte Woud en 
uiteraard ontbreken de vele dorpjes met 
vakwerkhuisjes niet. Er zijn diverse stopmogelijk  
voor een kop koffie met Schwarzwälder Kirschtorte, 
de lunch of een verkoelend drankje. 
 
’s Avonds worden we ontvangen in het hotel, 
houden we het diner en worden ’s avond vermaakt door een Duitse artiest. 
 
 
Zondag, 21 juni 2015 
We vertrekken via een aantrekkelijke route naar het 
Mercedes-Benz Museum in Stuttgart. Op de 
heenreis van 62 km komen we langs Schloss 
Solitude waar op eigen gelegenheid nog een 
bezoek aan afgelegd kan worden. Trek voor het 
Mercedes-Benz museum zeker 3 uur de tijd uit. Er 
is echter zoveel te zien dat velen hier 4 tot 5 uur 
verblijven. Meer informatie op 
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-
benz/classic/museum/ 
  

http://www.moenchs-waldhotel.de/de/
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/museum/
https://www.mercedes-benz.com/en/mercedes-benz/classic/museum/
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De terugreis naar het hotel is 70 km en voert onder 
meer langs Weissach. Hier is onder meer de 
testbaan van Porsche en in het Designcenter 
kunnen eventuele nog wat zaken van dat andere 
Stuttgartse automerk gekocht worden. In het hotel 
worden we wederom verblijd met een diner. 
 
 
 
 
Maandag, 22 juni 2015 
Op maandag rijden we in 57 km naar Böblingen en 
Sindelfingen. Op steenworp afstand van elkaar 
liggen daar de fabriek van Mercedes-Benz en 
Motorworld. We leggen een bezoek af aan de 
fabriek van Mercedes-Benz en kunnen in het 
Kundencenter van Mercedes-Benz de mooiste 
hebbedingetjes van het merk kopen. In Motor- 
world vind je onder een dak alles op het gebied van 
auto’s: klassiekers, zelfs van voor de tweede 
wereldoorlog, nieuwe auto’s van allerlei luxe 
merken, accessoires, kunst en heel veel 
snuisterijen.  
Meer informatie over Motorworld op http://www.motorworld.de/stuttgart/ 
 
 
In Sindelfingen/Böblingen eindigt het meerdaagse 
evenement. Vanaf hier is het circa 550 km naar 
Utrecht. Het is ook mogelijk om een extra nacht in 
Mönch’s Waldhotel te boeken of op eigen initiatief 
een hotel in de omgeving. Denk dan bijvoorbeeld 
aan het V8- hotel bij Motorworld 
(http://www.v8hotelmotorworldstuttgart.com) 
 
Deelname 
3 nachten (vrijdag - maandag)   € 249,-  per persoon 
Optioneel 4 nachten (vrijdag - dinsdag )  € 319,-  per persoon 
 
In deze prijs is inbegrepen: 

- 3 overnachtingen half pension; 
(3 x overnachting, 3 x ontbijtbuffer en 3 x een 4-gangenmenu of een buffet); 
Optioneel 4 overnachtingen half pensioen; 

- ontvangst met welkomstdrankje; 
- een avond met gedurende 5 uur een Duitse artiest; 
- vrije entree tot het MB museum, Motorworld en de MB fabriek; 
- een routeboek met 420 km aan aantrekkelijke autoroutes.  

 
Lunches en drankjes in de avond zijn niet inbegrepen in deze prijs. Verder moet je er om 
denken om de volgende zaken mee te nemen: 

- geldig paspoort of identiteitskaart; 
- de MB Clubkaart; 
- een milieusticker voor op de SLK omdat Stuttgart in de een milieuzone valt. Te 

verkrijgen binnen een week via onder meer https://milieusticker-duitsland.nl. 

http://www.motorworld.de/stuttgart/
http://www.v8hotelmotorworldstuttgart.com/
https://milieusticker-duitsland.nl/
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Aanmelden 
 
Aanmelden kan uiterlijk t/m zondag 3 mei 2015 via het online aanmeldingsformulier.  
Bij vragen stuur een e-mail naar evenementen@mbslkclub.nl. 
 
Deelname is definitief na ontvangst van het inschrijfgeld dat uiterlijk op maandag 4 mei 2015 is 
bijgeschreven op het ABN-AMRO-bankrekeningnummer  
 
IBAN: NL69ABNA0558752977, BIC: ABNANL2A 
op naam van MB SLK Club Nederland  
o.v.v. “Zwarte Woud 2015” en uw lidnummer.  
 
Voor dit evenement hebben we een maximum van 40 mensen (20 SLK’s) in verband met het 
maximum bezoekersaantal in de fabriek van Mercedes-Benz.  
 
Deelname geschiedt op volgorde van aanmelding EN ontvangst van het inschrijfgeld.  
 
Na 23 mei 2015 is helaas geen restitutie van het inschrijfgeld meer mogelijk. 
 
Wir freuen uns Sie im Schwarzwald zu begrüßen! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Gerry Heilig-Dimova 
Bestuurslid Evenementen 
 
Namens het bestuur van 
MB SLK Club Nederland 

https://docs.google.com/forms/d/1PMS_A0cqpyhGqPyGnbp2ub7uCFQcAVRr0QCN4lqj0ug/viewform
mailto:evenementen@mbslkclub.nl

