08/03/2018

De PMW reis 2018: Oostenrijk en Dolomieten!

Eindelijk erin geslaagd de routes en hotels voor onze reis vast te
leggen.
De reis vindt plaats van 16/06/2018 tot 24/06/2018.
Dit jaar trekken we eerst 2 dagen naar het BMW Alpenhotel te
Ammerwald , vervolgens nog twee dagen even verderop in Hotel
Lech-Life te Wängle en gaan daarna verder naar Cristal Hotel in
Obereggen in Italië.
Anders dan andere jaren is de heenreis dit keer met de motor of op
een trailer voor die dat willen. Zij die wensen kunnen ook een dag
eerder vertrekken op 15/06 en de heenreis in 2 dagen doen.
We zullen U dan een aangepaste route op jullie GPS zetten. De
afstand tot BMW Alpenhotel te Ammerwald is ongeveer 750
kilometer . We voorzien dan de 15de een rit van ong 450 kilometer
met eerst zo’n 250 kilometer autosnelweg , en daarna door het
Zwarte Woud via slingerende wegen.
De dag erna is dan nog een rit van zo’n 280 kilometer over
kronkelbaantjes, zodat het dan ook al genieten is!

’S Avonds de 16/06 komen we dan samen in ons BMW Alpenhotel te
Ammerwald waar we voor 2 dagen in Half- Pension verblijven.
Van hier uit hebben we dan 2 dagen verschillende ritten van
ongeveer 300 kilometer per dag voorzien.
1. De eerste dag trekken we over de Oberjoch Pas , Riedberg Pas ,
en over de Hochtannbergpas terug.

2. De dag erop gaan we naar Hotel Lech-Life te Wängle , zetten er
onze bagage af en rijden dan de volgende route via de
Schrottenkopf (h = 2890 m) en de Silvretta Stuwmeer. Ook de
Zeinisjoch ligt op deze route.

3. Dan gaan we in oostelijke richting over de Zirlerberg en door
het Leutachtal en over de Achenpas .

4. Dit is een verbindingsrit en gaat het naar het volgende hotel
Italië.
Hier laat ik jullie de keuze uit twee ritten ; een korte van 275 km over
de Timmelsjoch , Jaufenpas en Penserjoch .

Of een langere rit van 360 km over de Stelvio en Passo del Tonale
tot aan het Cristal Hotel in Obereggen. Of voor de echte “vliegeniers
via de Timmelsjoch en de Stelvio! ( 440 km!)

5. Van uit dit prachtige hotel gaan we dan de Dolomieten
doorkruisen!
De eerste dag gaat het in Zuidelijke richting met een tocht van
ongeveer 280 km. En we komen langs de Cogollo del Gengio.

6. Dag 6 gaat het dan in oostelijke richting over de Karerpas en
Passo di Giau tot Cortina en terug via de Passo di Rolle.

7. Vandaag gaat het over Passo di Gardena en de Forcella , incl de
Passo Duran!

En dit is dan ook de laatste avond samen , na een week genieten in
de bergen.
8. De zondag vatten we dan de terugreis aan en ook nu bieden we
jullie de mogelijkheid om dit ook in twee dagen te doen .
Zij die wensen kunne ons een aangepaste route vragen , dan zorgen
we er voor dat dit ook over heel speciale wegen zal lopen.

Praktisch even dit:
Iedereen , eender welk merk moto kan en mag mee!
Er kan ook gekozen worden om de heenreis met auto en trailer te
doen. Ik heb een klant die deze verhuurd voor een schappelijke prijs,
en die kan dan aan het eerste hotel blijven staan.

Voor wat de prijzen betreft kom het op :
870 euro per persoon in Enkel kamer .
760 euro per persoon in Dubbelkamer.

Wat krijgt U hiervoor:

Dit in half pension ; incl. ontbijt en avondeten naar keuze ( 3
mogelijkheden per keer) in drie gangen menu.
-Alle routes op voorhand op Je eigen GPS geïnstalleerd en aangepast
naar persoonlijke kaarten op het toestel.
- Vrij gebruik van alle faciliteiten in het hotel! (zie website van hotel!)
- Indien gewenst een gepersonaliseerde heen-/ terugreis in 2
etappes. ( deze hotels moet je wel zelf regelen!)
-- Alle merken zijn toegestaan.
- Technische assistentie voor kleine ongemakken of pechvogels.

Voor inschrijvingen gelieve een mail te sturen naar :
info@petermotorworks.net.bmw.be
Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30 personen!
Dus niet te lang twijfelen! 😊

Sportieve groeten,
Het P.M.W.-team.
Info avond voorzien op donderdag 08/03/2018 rond 19.00u.
Even een mailtje als je komt of als er nog vragen zijn.

