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In de 12de eeuw trok kluizenaar Gerlachus zich terug
in het Geuldal om er te bidden en regelmatig op
bedevaart te gaan naar het graf van Servatius van
Maastricht. Na zijn dood en heiligverklaring werd zijn
graf een bedevaartoord en werd er een klooster met
kloosterkerk gebouwd.
Inmiddels bijna 1000 jaar later dient Château
St. Gerlach als hotel en restaurant en is het onderdeel
van de gerenommeerde Relais & Chateaux groep.
De Amerikaanse president George W. Bush en de
Rolling Stones waren hier al te gast . De grandeur van
het kasteel, omgeven met authentieke bijgebouwen,
uitgestrekte parken, tuinen en wijngaard, vormen op
18 en 19 juni 2022 het podium van de eerste editie
van InterClassics Days of Elegance.
InterClassics Days of Elegance streeft ernaar om het
meest exclusieve auto evenement van Nederland

sumptuous
southern hills

exquisite car
collections

te worden. Deelnemers en bezoekers worden
ondergedompeld in de gastvrijheid van het
bourgondische zuiden, terwijl ze kunnen genieten
van de meest unieke automobielen en luxe lifestyle
producten. Niets wordt aan het toeval overgelaten
om de presentatie en de kwaliteit van de organisatie
op het hoogste niveau te positioneren.
Door de samenwerking met onze partners kunnen
wij een hoogwaardig evenement met internationale
allure presenteren. In deze brochure lichten wij graag
de deelname mogelijkheden toe.
Wij informeren u graag over wat InterClassics Days
of Elegance u te bieden heeft en kijken uit naar een
vruchtbare samenwerking!

Erik Panis

Manager InterClassics

luxury
and quality

style is
everything

celebrating
life

outline van het

Programma
Zaterdag 18 juni 2022
• Concours of Elegance
• Classic Rally
• GT Rally
• Gala avond - Night of Elegance
• Showcase 'From here till eternity' - Future Classics
• Classic Jewels for sale
• Luxury Market
• Elegant Picnic
• Champagne & Lobsters

Concours of elegance

Op zaterdag worden de meest exclusieve classic cars
gepresenteerd en gejureerd bij Château St. Gerlach, met op
zondag de prijsuitreiking in diverse categorieën door een
internationaal gerenommeerde jury.

Classic rally & GT rally

Sportieve rally met klassieke auto’s en moderne supercars
op zaterdag. Daarbij wordt een prachtige route gereden
door o.a. het Nederlandse Heuvelland en de Belgische
Voerstreek. Ontvangst en de start zijn bij Château
Neercanne. Onderweg is een gastronomische lunch
voorzien en aankomst is bij Château St. Gerlach. Afsluiten
doen we met een aangeklede borrel op het prachtige
kasteelterras. Deelnemers kunnen ook kiezen voor het
Days of Elegance weekendarrangement. Een geheel
ontzorgd weekend met deelname aan Night of Elegance en
overnachting op St. Gerlach.

gala avond – night of elegance

Zondag 19 juni 2022
• Concours of Elegance - Prijsuitreiking
• Showcase 'From here till eternity' - Future Classics
• Classic Jewels for sale
• Luxury Market
• Elegant Picnic
• Champagne & Lobsters

Een culinaire VIP night op zaterdagavond in het nieuwe
panorama paviljoen van Château St. Gerlach waarbij een
sterren diner wordt geserveerd in een unieke setting.

Showcase 'From here till eternity' Future Classics

Presentatie van nieuwe exclusieve automobielen, de
klassiekers van de toekomst, in de kunsttuin van Château
St. Gerlach.

classic jewels for sale

Een selectie van gerenommeerde klassieke auto handelaren
bieden het mooiste uit hun collectie aan.

luxury market

Bij Luxury and Quality horen de mooiste en meest
exclusieve lifestyle producten. Ze worden aangeboden op
de Luxury Market tijdens Days of Elegance.

Champagne & Lobsters

In samenwerking met Château St. Gerlach kunt u tijdens
Days of Elegance zuiders culinair genieten in de stijl van het
evenement... alleen het beste is goed genoeg.

elegant Picnic

In alle rust genieten van Days of Elegance? Onder de
bomen in de kasteeltuin is een Picnic Area voorzien.
De picknickmand voor twee, gevuld met overheerlijke
producten, doet de rest...

impressie
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pakketten

geinteresseerd in deelname?

Luxury
market

inschrijven

Single pagoda

Double pagoda

m
• 25
Vloer
• Verlichting
• Naamsvermelding
• Standaard stroom, 2kW
• 2x toegangskaarten Gala-avond 'Night of Elegance'
• 1x toegangskaart VIP Parking
• 10x relatiekaarten InterClassics Days of Elegance
•

m
• 50
Vloer
• Verlichting
• Naamsvermelding
• Standaard stroom, 2kW
• 2x toegangskaarten Gala-avond 'Night of Elegance'
• 1x toegangskaart VIP Parking
• 20x relatiekaarten InterClassics Days of Elegance
•

€2.500,-

€4.500,-

2

Alle vermelde tarieven zijn excl. BTW

2

Alle vermelde tarieven zijn excl. BTW

Algemene

Informatie
DATA

ORGANISATIE EN CONTACTGEGEVENS

Zaterdag 18 en zondag 19 juni 2022

OPENINGSTIJDEN

MECC Maastricht B.V.
InterClassics
Postbus 1630
6201 BP Maastricht

Zaterdag 18 juni van 10 – 18 uur
(InterClassics Night of Elegance
vanaf 20 uur)

T +31 (0)43 383 83 83
F +31 (0)43 383 83 00

Zondag 19 juni van 10 – 18 uur

LOCATIE
Joseph Corneli Allee 1
6301 KK Valkenburg, Nederland

geinteresseerd in deelname?

inschrijven

PROJECTTEAM

interclassics@mecc.nl
www.interclassics.events
Erik Panis
Manager InterClassics
+31 (0)6 20 88 60 94
erik.panis@mecc.nl

Van links naar rechts: Jeroen Jacobs, Raymond Mingels,
Marinko Herens, Reginald Wets, Camiel de Hoen en Erik Panis.

