Maastricht, 25-04-2011
PERSBERICHT

STARTSCHOT KLINKT VOOR SECONDA CENTO MIGLI
Op 1 mei organiseren Auto Biermans en Vespa Lifestyle Store alweer de tweede
editie van de Cento Miglia, de op de historische Italiaanse race Mille Miglia
geïnspireerde rally, tegen het decor van het Zuid-Limburgse Heuvelland. Het
evenement is toegankelijk voor eigenaren van twee van Italië bekendste
stijliconen: de Fiat 500 en de Vespa van scooterfabrikant Piaggio. De rally is
geboren uit een passie voor de Italiaanse lifestyle. Na de rally is het tijd voor
een afsluiter volledig in Italiaanse sfeer, waarbij men met een heerlijke cocktail
in de hand kan genieten van het moois dat Italië te bieden heeft.
Non Mille ma Cento
De Mille Miglia werd georganiseerd van 1927 tot 1957 en de eerste editie leidde de
deelnemers over duizend (‘mille’) mijl (‘miglia’) van Brescia naar Rome. De moderne
Limburgse equivalent wordt over nog geen honderd kilometer verreden, waarbij Chateau
Neercanne, zowel de start- als de finishplaats vormt. In vergelijking met de originele race
vormen tijd en snelheid een ondergeschikte factor, ‘plezier’ en ‘genieten’ vormen eerder
de sleutelwoorden van de Seconda edizione. Het spelelement en de gemiddelde tijd
onderweg bepalen de uiteindelijke winnaar van deze Seconda Cento Miglia.
Stijliconen
De Fiat 500 en Vespa zijn ware Italiaanse stijliconen. Het tussen 1957 en 1975
geproduceerde autootje werd in 2007, exact vijftig jaar na de originele presentatie,
nieuw leven ingeblazen en niet zonder succes. De historie van het charmante scootertje
reikt zelfs terug tot 1946 en de momentele modellen zijn nog steeds geïnspireerd op het
design van weleer. Auto Biermans en Vespa Lifestyle Store zijn de organisatoren van
Cento Miglia, met als doel eigenaren in Italiaanse sferen bij elkaar te brengen.
Kijk voor meer informatie op www.Centomiglia.nl
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