
                 Beste McLouisvrienden  
 
Graag willen wij hier onze dank uitspreken naar diegenen die het mogelijk gemaakt hebben om deze reis 
naar de MCLOUIS fabriek te realiseren. Onze hartelijke dank gaat vooreerst uit naar Dirk, zaakvoerder 
van Dicar, voor zijn medewerking, zijn inzet, zijn enthousiasme. Ook zijn zonen, Louis en Jules, hebben 
ons de nodige ondersteuning gegeven om deze reis te kunnen organiseren. Dank zij hun medewerking 
en de tips hopen wij als organisatoren, Roger en Nicole, Marc en Ilse, Willy en Chris, deze onderneming 
tot een goed einde te brengen. 
 

Het ontstaan van de MCLOUIS motorhome 
 

De grondlegger: Pierluigi Alinari 
 

 
 

Pierluigi Alinari is geboren februari 1935 in Italië. Hij is ingenieur van opleiding. Al in 1970 was Alinari 
betrokken bij de bouw van de Roller caravans die op dat ogenblik één van de marktleiders was in de 
reissector. Later werd hij zelfs eigenaar van Roller. 

In 1980 heerste er de eerste crisis in deze branche en nam C.I. Caravans International  Roller over. C.I. 
nam alle schulden over en zorgde voor een grotere bekendheid van de naam Roller in Europa. Pierluigi 
Alinari bleef tijdens deze gehele overname mee in het bestuur zitten van C.I. 

Wanneer in 1996 C.I. de hoogste verkoop scoorde in Italië en Europa, verkocht Alinari 70% van zijn 
aandelen aan de bank en werd voorzitter van C.I. tot in 1999. Dat jaar trad Alinari, dan reeds 65 jaar oud, 
terug uit de banksector maar bleef actief in de motorhome branche. Vijf jaar later startte hij een 
motorhomebedrijf  op onder naam van Mclouis. Hij fabriceert dus motorhomes en verhuurt deze onder 
de naam van Mclouis. 

Einde 2001 verkoopt hij alles aan een investeringsgroep S.E.A. Hij wordt dan vicepresident van deze 
nieuwe groep. Onder zijn leiding wordt dit een groot succes. Wanneer hij in 2005 terugtreed als 
bedrijfsleider is  niet alleen Mclouis  maar ook Mobilvetta uitgegroeid tot één van de meest succesvolle 
bedrijven in Italië. Alinari is dan 70 jaar. 

 



Volgende campers behoren tot deze groep: 

Notin – Autostar – Oxygen- -Font Vendôme – Benimar – Xgo – Mclouis – Karman - Mobil – Mobilvetta – 
RollerTeam – ARCA – Tribute – Rimor – Eura Mobil – Auto-Trail – Kentucky – Elnagh- Challenger 
 

In 2010 kon Pierluigi Alinari, 75 jaar, niet meer weerstaan aan de lokroep van het ondernemen en startte 
een nieuw bedrijf op onder zijn naam PLA in Spanje. De productiezetel is gevestigd in Toscane. In 2015 
verkocht hij dit bedrijf echter aan de TRIGANO groep. 

 

Mclouis geschiedenis 
Zoals hierboven beschreven werd de eerste Mclouis motorhome gebouwd in 2000. Op dat ogenblik 
worden er alleen alkoofs en semi-integraals gebouwd. De eerste integraals zagen we verschijnen in 2008 
-2009 op het  salon in Düsseldorf. Deze uitvoering werd de Nevis genaamd en is nog steeds in volle bloei. 
Deze integraal is echter wel elk jaar op één of andere wijze gemoderniseerd en steeds voorzien van de 
allerlaatste nieuwigheden die er op de markt verkrijgbaar zijn. Ook dank zij de inbreng van Dicar, Dirk 
himself namelijk, is deze moderne versie van vandaag tot stand gekomen met de vele en talrijke snufjes. 
Op dit ogenblik is de Carat het paradepaardje. 

 

 
                                                 

Onze reis naar Mclouis mei 2018 
 
Onze jaarlijkse bijeenkomst  in 2018 gaat dus door van maandag 14 mei tot 18 mei 2018. De vakantie 
valt tussen het Hemelvaartweekend en het Pinksterweekend zodat je van een langere vakantie kan 
genieten. De reis omvat onder andere het bezoek aan de nieuwe motorhomefabriek Mc Louis. Het 
bedrijf is gelegen in Montone , tussen Perugia en Citta di Castello. Wij gaan zeker nog andere plaatsen 
verkennen en ook een bezoek brengen aan een wijnboer, een kaasboer of olijfboer. Wij controleren ter 
plaatse plaatse of de afgesproken data en overeenkomsten nog steeds kunnen doorgaan. 
 
 
 
 
 

http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/notin
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/autostar
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/oxygen
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/font-vendome
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/benimar
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/xgo
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/karmann-mobil
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/mobilvetta
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/roller-team
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/arca
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/tribute
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/rimor
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/eura-mobil
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/auto-trail
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/kentucky
http://www.trigano.fr/fr/camping-cars/elnagh


MONTONE 
 

Hier worden de motorhomes gefabriceerd. 
 

 
 
                                                                                                                                            
   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lago Di Tresimeno 
 
De plaats waar we zullen verblijven is aan de oevers van het “ Lago di Tresimeno”in het dorp Tuore sul 
Trasimeno. De camping is gelegen vlak tegen de  oever van het meer en wij hebben voldoende plaatsen 
bekomen zodat wij allemaal kort bij elkaar kunnen staan. Wat de accomodatie betreft, zullen wij ter 
plaatse alles organiseren. 
 
Plaats van de camping                                                Hoe geraken wij ter plaatse? 

 
 
 
 

  
 
                                                              Zicht op de camping. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



Reisroutes 
 
De eerste reisweg is via niet betalende snelwegen en gewone wegen: 
Geel – Lummen – Heerlen – Aachen – Kerpen – Kobmenz – Karlsruhe – Stutgart – Ulm – Fussen – 
Lermoos – Imst – Landeck – Nauders – Merano – Bolzano – Roveretro – Riva del Garda – Torbole – Garda 
– Verona – Nogara – Bomporto – Modena – <bolgna – Firenze – Bagno a Ripoli  – Figline a Valdarno – 
Bucine – Civitella val Di Chiana – Monte san Savino – Foiana della Chiana – Tuoro Sul Trasimeno 
 
Deze reis is ongeveer 1600 km. Camperplaatsen om de 600 km.  
 
De tweede reisweg is de snelste en via betalende snelwegen : 
Geel – Lummen – Aachen –  Koblenz – Mainz – Franfurt an Mainz – Munchen – Kufstein – Brenner pas  
– Bolzano – Trente – Verona – Modena – Bologna – Firenze – Arezzo – Bertole afrit nemen – Tuoru sul 
Trasimeno. 
 
Deze reis is 1580 km, reken daarbij ongeveer 110 euro voor de snelweg in Oostenrijk en Italië,  het tolgeld 
voor de Brennerpas inbegrepen. 
 
                                         Wat stellen wij voor om te bezoeken?  
 
Een aantal van de hierna beschreven steden en dorpen gaan we niet kunnen bezoeken maar we geven 
ze jullie toch mee om een idee te hebben van de omgeving. We verblijven aan het Trasimeno meer. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Wij hebben op de maandag aankomst en verwelkoming voorzien met een welkomstdrink en een 
heerlijke pasta)avond. Deze dag zullen wij kunnen gebruiken om even uit te rusten van de reis en voor 
de drukke agenda van de volgende dagen. 
 

Tuoro sul Trasimeno 
 

 
 
De camping is gelegen aan de noordkant van het meer. Wij gaan hier van maandag tot vrijdag verblijven. 
Het meer is het 4de grootste zoetwatermeer van Italië en zorgt voor drinkwater voor een zeer grote 
omgeving, derhalve is het meer beschermd en gebeuren er alleen  milieuvriendelijke sporten. Hier was 
het dat in de oudheid een belangrijke strijd werd geleverd. Hannibal versloeg hier het Romeinse leger, 
dat elk jaar herdacht word in de stad. Ook kunnen we enkele musea bezoeken. Vlakbij de stad is er een 
eiland gelegen met een zeer bekend restaurant, misschien is die stad Magione ook een bezoek waard. 



                                                               Montone 
 

 
                        
Eén van de mooiste dorpen in Umbrië. Montone is gelegen op heuvels op een hoogte van 500 m. Het 
was in de middeleeuwen een versterkte stad met nu nog steeds een bijna volledige omwalling. Op het 
hoogste punt bevinden zich nog steeds de ruïnes van een versterkte burcht.  Via één van de nog 
resterende oude toegangspoorten kunnen we het stadje binnenkomen en zo al snel op het pittoreske 
pleintje met enkele bars. Het kerkje is de moeite waard om even te bezoeken omwille van zeer oude 
fresco's en houten beelden. Vanop het plein heeft men tevens een zeer mooi vergezicht over de 
gloeiende omgeving. Het bedrijf van Mclouis bevindt zich aan de voet van de heuvels. 
 
                                                                 Perugia 
 

 
 



Perugia is de hoofstad van Umbrië en is de oudste en dus meest belangrijkste stad in de streek. Ze is ook 
zeer bekend als universiteitsstad met natuurlijk véél studenten. De stad zelf is verspreidt over een aantal 
heuvels  die erg varieren in hoogte. In de vierde, derde eeuw voor christus was Perugia een zeer machtige 
stad en werd daarom voorzien van reusachtige omwallingen , de Etruskische stadsmuren. Nu zijn er nog 
restanten van te bezichtigen. Later, na het verval kwam de stad onder heerschappij van Rome. In de 
binnenstad bevinden zich middeleeuwse paleizen. Men kan een wandeling maken door de stad met als 
eindpunt de Dom. 
 
                                                              Assisi 
 

 
 
Assisi voorstellen zal waarschijnlijk overbodig zijn maar toch wel de moeite om te bezoeken, niet alleen 
om zijn bekendheid als religieuze plaats maar ook om de bezienswaardigheden en de gevolgen van een 
aardbeving van 1998 nog te kunnen zien. De winkelstraat waar men alles verkoopt wat maar denkbaar 
is aan Sint Franciscus. Natuurlijk zijn er ook trattoria’s en restaurants  in overvloed. Het bezoeken van de 
kathedraal en een wandeling door de stad zullen we zeker samendoen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Montefalco 
 

 
 
Deze stad ligt zoals bijna alle steden of dorpen in Umbrië in  heuvelachtig gebied. Rondom de stad staan 
minstens 16.000  hec wijnranken en olijfbomen. Vooral de wijn Sangratino di Montefalco heeft een 
wereldfaam en graag willen wij deze aan iedereen laten proeven. Sangratino is de naam van de druif. 
Deze rode wijn heeft een diep donkere kleur en een uitzonderlijk bouquet, is minstens 30 maanden oud 
voordat hij op de markt mag komen. Uitstekend bij wild en gevogelte. De Seca, droog, minstens 12 
maanden in eikenhouten vaten gerijpt, voor vis en gevolgelte, Passito, zoeter,  meer als dessertwijn. Men 
heeft ook wel witte wijnen maar deze zijn niet zo goed gekend. 
 

     Spello 
 

 
 
In de omgeving van Assisi ligt dit zeer oud stadje. Het stadje is nog steeds omsloten met de omwalling 
van de Romeinse tijd. Eén van de weinige die er nog bestaan in Italië. Wanneer we deze stadspoorten 



doorgaan valt het stijgende straatje op dat naar het marktplein leidt. De kerk is een bezoekje waard 
omwille van de Romaanse gevels, neogotische inrichting. Vanaf nu dalen we terug af naar de 
middeleeuwse wijk, deze is natuurlijk voorzien van de oude romeinse gebouwen die nog resteren. Hier 
vinden we ook het stadhuis met een erg waardevolle bibliotheek. We kunnen nog een klim riskeren om 
terug te keren naar het hoogste punt van het stadje en worden dan beloond met een panorama over de 
omgeving. Daar zie je ook nog de resten van het amfitheater. Het stadje is zeker de moeite waard om te 
bezoeken. 
 

Citta di castello 
 

 
 
Deze stad is gelegen op de oever van de beroemde Tiber. Ligt ten noorden van Montone. De stad is en 
was een belangrijk handelscentrum en is gelegen tussen Toscane, Marken en Emelia Romagna. Deze stad 
is anders dan de vorige daar ze gelegen is in een groene vlakte.  Ook hier weer de gekende stadsmuren , 
via roltrappen kunnen we hier naar het centrum. De Duomo of kathedraal is een bezoek waard omwille 
van de vele schilderijen , beelden enz. Het stadhuis is gebouwd in ruwe steen uit de omgeving. Op het 
plein is er ook een toren die men kan bezichtigen. Tijdens de wandeling door de stad kom je natuurlijk 
veel oude gebouwen tegen, de een al imposanter dan de andere. Een museum van de drukkunst  
behoort tot de mogelijkheden. Je kan hier alle stappen meemaken te beginnen van het ontstaan van de 
eerste druktechnieken tot het heden. 
 
                                                               
 



Gubbio 
 

 

 
 
Gubbio is gelegen tegen de flanken van Mont Ingino, daarom zijn alle wegen vrij stijl. Alle oude huizen 
hebben een zeer sombere stijl en sommigen spreken zelfs van een stenen waterval. Dit alles, de moeilijke 
toegankelijkheid, de steile straten zijn de oorzaak van dat het historisch centrum goed is bewaard 
gebleven. De grote plaza, is genaamd naar de 40 bewoners van Gubbio die door de Duitsers 
terechtgesteld werden als vergelding van een aanval van de partisanen in 1944 op het einde van de 
oorlog. De kerk op dit plein is wel een bezoekje waard. Op het plein bevind zich tevens het hospitaal. 
Tijdens de wandeling kan men merkwaardige zaken vaststellen zoals de indruk die men krijgt dat 
sommige pleinen op een zuilengaanderij zijn opgebouwd, in werkelijkheid is het om de 
hoogteverschillen op te vangen. Sommige oude gebouwen hebben aan de straatzijde 2 deuren boven 
elkaar. De onderste was voor het dienstpersoneel en de bovenste voor de rijke bewoners. Deze 
gebruikten een trapladder die werd opgetrokken, eenmaal men binnen was. Eigenlijk dus een 
bescherming tegen inbrekers en het stof van de straten van Gubbio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het programma 
 
Donderdag 10 mei is een feestdag. Daarom verwachten wij al enkele vrienden vanaf zondag. Wij zullen 
dan ook al aanwezig zijn vanaf zondagvoormiddag op de camping, waar we verblijven tot vrijdag 18 mei 
op de camping.  Maandag 21 mei is het pinkstermaandag dus heeft iedereen rustig de tijd om terug te 
keren.  
 

Dag 1: maandag 14 mei 
De camping is vanaf maandag  door ons gereserveerd tot en met vrijdag. Omstreeks 17.uur bijeenkomst 
op de organisatieplaats, Marc zorgt voor een rondleiding op en rond de camping zodat iedereen perfect 
weet waar alles zich bevindt, Roger zorgt voor de PR. Omstreeks 18.00 uur presenteren wij jullie op een 
aperitief  met pastabar en 1 drankbonnetje in het Colosseum. Verder bestaat de mogelijkheid om je 
nadien te ontspannen aan de zwembaden. 
 

Dag 2: dinsdag 15 mei 
Hier maken wij gebruik van het vervoer dat ons door Mclouis ter beschikking is gesteld. Wij komen zeer 
vroeg samen daar we een nogal lange dag voor de boeg hebben. Om 08.30 u komen wij samen en 
vertrekken wij naar de Mclouisfabriek. Daar wacht ons koffie met ontbijt. Daarna rondgang in 4 groepen 
met aansluitend de groepsfoto. Met bussen vertrekken wij dan naar Assisi, gekozen voor zijn historische 
betekenis voor Umbrië. Ook wel omwille van zijn kathedraal, kerken , historische gebouwen maar ook 
voor de cafées en souvenirwinkels met prachtige vergezichten. Dus voor ieders wat wils. Daarna volgt  
een wijndegustatie met verschillende hapjes ons aangeboden door de Mclouisleiding. 
 

Dag 3: woensdag 16 mei 
Opnieuw met de bus. Omstreeks 09,00 u  vertrekken wij naar een bio boerderij. Struisvogels, koeien, 
olijfboomgaard en wijnboomgaard dit alles op een 140 hec. landbouwgrond.  Wij worden met een 
treintje rondgereden daar de afstand veel te groot is om alles te voet te doen. Ook hier weer na het 
bezoek een degustatie van de hoeveproducten. Na het bezoek rijden we naar een stad kortbij gelegen: 
Castiglione del Lago. Deze stad heeft alles, een zeer oud kasteel, panoramisch uitzicht over het Trasimeno 
meer en de vallei evenals een pitoreske winkelstraat met alles erop en eraan. Misschien volgt er daarna 
nog een korte rit naar een zeer oude wijnboerderij maar dat houden wij nog in beraad. Daarna houden 
we een relaxavond op de camping. 

 
Dag 4: donderdag 17 mei 

Omstreeks 10.00 u verzamelen wij om een romantische boottoer te maken met de loveboot. We varen 
naar  het Lido rechtover de camping. Het eiland telt in normale omstandigheden nog 15 bewoners maar 
deze worden aangevuld in de zomer door kantklosters. De rondgang of het bezoek zoals jullie verkiezen 
kan op eigen tempo. Na een uurtje gekuierd te hebben gaan we bij een plaatselijk restaurantje de 
overheerlijke Umbrische keuken proeven o.a. pizza en brushetta. Na het etentje zetten wij onze 
boottocht verder richting Passignano en keren dan met een rondvaart langs de eilanden om op  het lido 
van een lekker ijsje te gaan genieten. Daarna terug met de loveboot naar onze camping. Muziek hoort 
er bij natuurlijk. Even relaxen en wat opfrissen want het eten wordt opgediend in een restaurant vlakbij  
met de toepasselijke naam “CIAO CIAO”. 
 
 
 
 



                                                   Dag 5: vrijdag 18 mei  
 
 Om het jullie gemakkelijk te maken zorgen wij nog voor een vertrekkersontbijt omstreeks 10.00 uur in 
het colosseum op de camping. De camping is gereserveerd tot vrijdag dus we moeten vertrekken voor 
de avond. Wie echter langer wil verblijven kan dat, maar graag verwittigen op de receptie van de 
camping,  voor hoelang men wil blijven. 
 
Wij hopen jullie een onvergetelijke bijeenkomst aan te bieden die nog lang zal nazinderen. 
 
Veel plezier in Umbrië!  
 
Marc en Ilse, Roger en Nicole, Willy en Chris 
 


