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ALGEMEEN:
Wie niet gehoord heeft binnen onze BMW 
familie wat de “BMW MOTORRAD DAYS” zijn 
kan zich nu verheerlijken. Deze 5-daagse reis 
omvat mooie routes op prachtige slingerende 
wegen met als klapper: mens, machines, 
sensatie.

HET REISPROGRAMA:
Deze spectaculaire 5-daagse reis is als volgt 
opgebouwd:

• Dag 1: Gezamenlijke reis, deels 
snelweg. Daarna via mooie binnendoor 
wegen richting de deelstaat Baden-
Württemberg. Waar we overnachten in 
het Schloẞhotel Park Consul. ’s avonds 
genieten van een hapje en een drankje 
en mooie verhalen van de heenreis.

• Dag 2: Na het ontbijt vertrekken we al 
slingerend via authentieke dorpjes, 
vertrekken we richting het mooiste 
event van het jaar. Bij aankomst in 
Hotel Jäger Von Fall in Lenggries is er 
mogelijkheid om ons op te frissen. 
Waarna we in de middag vertrekken 
naar Garmisch-Partenkirchen voor 
onze eerste kennismaking met onze 
geliefde hobby. Voor sommige 
misschien meer als dat. Na dit bezoek 
gaan we weer naar ons hotel terug 
waar ons een heerlijk diner wordt 
voorgeschoteld.

• Dag 3: Wanneer we het ontbijt achter 
de kiezen hebben vertrekken we voor 
een volle dag naar het motorfestijn. In 
2020 blijft de atmosfeer in de rustige 
uitlopers van de Alpen drie dagen 
bruisen en draait alles om de gedeelde 
passie voor motorfietsen. De talloze 
wereldpremières en nieuwe producten 

wekken tegenwoordig de 
nieuwsgierigheid van velen. En 
iedereen die ooit het brullende applaus 
van zo'n première heeft gehoord, zal dit 
gevoel en de kippenvel nooit vergeten. 
Voor de liefhebber en die er geen 
genoeg van kan krijgen hebben we no 
een mooie route door Oostenrijk en 
Duitsland. Uiteraard is er dan nog 
genoeg gelegenheid om het evenement 
te bezoeken.

• Dag 4: We verlaten de deelstaat 
Beieren via prachtige wegen en dorpjes 
en begeven ons weer richting het eerste 
hotel van de reis Heidenheim.  

• Dag 5: Het zit er alweer bijna op en 
vertrekken na het ontbijt richting 
Nederland. Wel eerst binnendoor om af 
te kicken. Hierna vervolgen we de 
snelweg naar Nederland.

VOOR WIE BEDOELD:
Deze reis is geschikt voor iedereen die veilig, 
rustig, vlot en geroutineerd op asfalt kunnen 
rijden. 

Ons moto is “GENIETEN” van de omgeving en 
elkaar.

INFO:
Voor meer informatie of vragen kunt u 
terecht bij ons aan de balie of 
Tel: 040-303 3766
E-mail: jeroen@biqer.nl
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