
 

19th to 21st August 2022 
 

For the UK Cabrio Club International 2022 we are visiting Leicestershire.  Our base will be the Burleigh Court 
Hotel and Leisure Centre at Loughborough University.  This is a superb 4 star hotel and details can be found 

here:- www.burleigh-court.co.uk 

            

There will be the usual meet and greet on Friday night, with a buffet style meal to allow for late arrivals. 
Saturday will start with a tour through the Charnwood Forest  

 

19 tot 21 augustus 2022
Voor de Internationale 2022 in Engeland bezoeken we Leicestershire. Onze basis is het Burleigh Court Hotel bij de universiteit van Loughborrough.

Het is een perfect 4 sterren hotel, meer details op deze link.

We ontmoeten elkaar
zoals gewoonlijk op vrijdagavond,
met een buffet, zodat ook late aankomers
kunnen aanschuiven.

Op zaterdag starten we met een rit
door het Charwood woud



on our way to reserved parking at Calke Abbey. Don’t be fooled by the name, this is in fact a stately home 
currently owned by the National Trust. They describe it as an “unstately home” because it charts the decline 

in fortune of the original owning family. As well as the usual grand rooms It is full of bits and pieces left 
behind as the last owner became infirm and retreated into a smaller space. I would best describe it as 

wonderfully eccentric.  Some parts have been sympathetically restored but most have been left as found and 
it is a fascinating visit which you can stroll around at your own pace. The house is set in the usual many acres 

and there are lots of photo opportunities to be had. More details here:-  www.nationaltrust.org.uk/calke-
abbey 

 

 

           

Saturday evening will see us have a dinner dance with a Caribbean theme, so fancy shirts are advisory. Party 
until late or chill out in the lounge and catch up with friends.  

 

For Sunday we really do have something rather special. After a scenic tour we have a guided tour of Belvoir 
Castle, pronounced Beaver Castle.  More details here:-  www.belvoircastle.com 

 

       

 

You can probably tell that this is not a medieval castle from the pictures, even though it was originally built 
following the Norman conquest of 1066. It has been re built 3 time since and the current castle was 

completed in the early 1900’s. It is therefore a kind of romantic reimagining of a castle, with all the then 
modern amenities.  This is a superb visit and we are sure you will enjoy it.  

 

onderweg naar de gereserveerde parking bij de abdij Calke. Laat je niet misleiden door de naam, het is eigenlijk een statig huis, in eigendom van de 
National Trust. Zij beschrijven het als een 'niet zo statig' huis, omdat het de vergane glorie van de eigenaarsfamilie aantoont. Er zijn grootse kamers,
gevuld met achtergelaten spulletjes, toen de eigenaar het niet meer kon trekken en naar een kleinere ruimte verhuisde...

Ik zou het nog het best kunnen omschrijven als 'geweldig excentriek'.
Sommige delen zijn smaakvol gerestoreerd, maar de meeste zijn onaangeroerd. Het is een interessant bezoek op je eigen tempo.
Het huis ligt zoals gewoonlijk op een heel groot stuk land met heel veel plaatsen om foto's te trekken. Meer info hier.

Zaterdagavond hebben we een diner- en dansavond in Carraibische stijl, dus geen stijve hemden...
Een feestje tot laat of relaxen in de lounge met vrienden.

Op zondag hebben we echt iets speciaals. Na een toeristische rit, hebben we een begeleid bezoek aan kasteel Belvoir.
Meer details

Je ziet ongetwijfeld op de fotos dat het geen middeleeuws kasteel is, alhoewel het orgineel gebouwd is na de Norman veroveringen van 1066.
Het is ondertussen 3 keer ge-herbouwd tot zijn huidige vorm in de vroege jaren 1900. Het is een soort van romantisch heruitgevonden kasteel,
met alle moderne faciliteiten. Een fantastisch bezoek waar we zeker van zullen genieten.



We have special parking below the castle for lunch before we move up onto the terrace to create a 
spectacular display with our cars. After the tour, which will be done in smaller groups, we will have our 

farewell meeting but of course you are free to stay longer and take in the views. 

 

 

 

 

As usual packed lunches and all meals, rally plaques and route books etc. will be included in the entry fee, so 
the only extras are petrol and drinks. Thursday and Sunday night extensions are available subject to 

availability at the hotel and these can be booked on the entry form. There is a deadline on the form but 
please get back to us as soon as you can, particularly if you need the extension nights.  

If you have any queries, please email ukinternational@beetlecabrio.co.uk  

 

We look forward to seeing you all in 2022. 

 

Covid issues! 

We are hopeful that Covid by then will be endemic and we just have to live with it. However there remains 
the possibility of cancellation. If we do have to cancel before 31.3.22 a full refund will be available. For 

cancellations after that date, we will endeavour to maximise the refund and would expect to recover at least 
2 thirds of the cost. As we get closer to the event more expenditures will have been committed to so it is 
difficult to give exact figures. We will of course make every endeavour to return the maximum possible 

amount should this arise. 

We hebben een speciaal gereserveerde parking onderaan het kasteel voor de lunch. Dan gaan we een niveau hoger op het terras,
voor een spectaculaire opstelling van onze cabrio's. Na het bezoek, in kleine groepjes, besluiten we onze meeting en nemen we afscheid,
maar u mag natuurlijk nog wat blijven rondhangen om verder te genieten.

Zoals gewoonlijk zitten de lunch en maaltijden, rallyplaat en roadbook vervat in de meetingprijs. Het enige dat u zelf nog betaalt zijn benzine en drankjes.
U kan donderdag of zondag als extra overnachting boeken, afhankelijk van de beschikbaarheid, en aan te duiden op het inschrijfformulier. Schrijf u zeker
op tijd in, zo snel mogelijk, zeker als u extra nachten wil boeken.

Heeft u nog vragen, mail ons dan:

We kijken er naar uit om u te zien in 2022.

  Covid maatregelen!

We hopen dat tegen dan Covid gewoon iets is
waarmee we moeten leven. Maar de mogelijkheid tot 
annulering van het hele event blijft. Als we moeten annuleren
voor 31 maart 2022, krijgt u uw geld volledig terug. Daarna
doen we ons best om toch 2 derde terug te krijgen en geven.

Hoe dichter we bij de eventdatum komen,
hoe meer kosten we gedaan hebben. Het is dus 
moeilijk om exacte teruggave bedragen te kunnen zeggen.
Maar uiteraard doen we in dat geval alles wat mogelijk is.


