Voor alle Azura motorreizen werden de hotels uitgezocht in functie van het
motorrijden. Zo is er altijd een parking of een garage waar de motor gratis en veilig
kan worden gestald. Altijd is de uitbating motorvriendelijk en vaak is de chef ook
motorliefhebber. Daarenboven werd de locatie zo uitgekozen dat er een vlotte
aansluiting is op de uitgestippelde motorroutes. Alle motorroutes werden door
onszelf uitgestippeld én meermaals gereden!

De Duitse Eifel 4 dagen / 3 nachten
Een klassieker in het aanbod van de Motorreizen van Azura met vrije vertrekdagen
van april tot en met oktober.
Hotel***
Een goed gelegen driesterrenhotel met alle modern comfort en parking, is onze
uitvalsbasis. Kamers met bad of douche, wc, telefoon en televisie. Uitgebreid
ontbijtbuffet en avondmaal in de vorm van koud en warm buffet of driegangenmenu.
Dag 1: België – Eifel: ongeveer 300 km.
Dag 2: Eifel rondrit en terugkeer naar het hotel: ongeveer 250 km.
Dag 3: Eifel rondrit en terugkeer naar het hotel: ongeveer 250 km.
Dag 4: Terugreis.
Inbegrepen: indidividuele aanreis, 3 overnachtingen
pension, verblijftaksen, BTW.

in hotel*** op basis van half

Eifel per motorfiets 4 dagen/3 nachten

Contacteer Azura-Travel voor de beste prijs en voorwaarden: info@azura-travel.com

Oostenrijk, Tirol per eigen motorfiets 9 dagen/8 nachten
Afreizen volgens beschikbaarheid.
Uitstekend programma voor wie op zoek is naar een
boeiende kennismaking met het hooggebergte.
Twee overnachtingen onderweg op heen en terugreis.
Voor de eerste en de laatste etappe kozen we bij zowel
heen en terugreis voor een ondertussen geliefde Azuraadres in Saarland namelijk Schwalbach-Elm. De tweede
en voorlaatste halteplaats reserveerden we nabij de
Bodensee. Als uitvalsbasis in Oostenrijk opteerden we
voor Längenfeld in het Ötztal in Tirol, ideaal om de wijde
bergachtige omgeving motorgewijs te verkennen.

Dag 1: België – Schwalbach-Elm, ca. 300 km
Langs een mooie route naar Schwalbach-Elm nabij Saarbrücken om er een eerste
etappe af te ronden in Hotel Muhlenthal ***.
Dag 2: Schwalbach-Elm – Tuttlingen, ca. 300 km
Verblijf: Landhotel Huhnerhof.
Dag 3: Tuttlingen – Langenfeld, ca. 290 km
Het familiehotel zum Hirschen*** in onze verblijfsbestemming Längenfeld is ideaal om na een dag vol
motorplezier te genieten van de zeer goede regionale keuken en de gezellige sfeer. Alle kamers
beschikken over bad of douche, wc, telefoon en televisie. Verblijf: Hotel Zum Hirschen.

Dag 4, 5 & 6: Langenfeld & omgeving
Vanuit onze verblijfplaats verkennen we gedurende drie dagen de mooiste
motorroutes van de omgeving. Verblijf: Hotel Zum Hirschen ***.
Dag 7: Langenfeld – Tuttlingen, ca. 290 km
Verblijf: Landhotel Huhnerhof.
Dag 8: Tuttlingen – Schwalbach-Elm, ca. 320 km
Verblijf: Hotel Muhlenthal ***.
Dag 9: Schwachbach-Elm – België, ca. 300 km
Terug huiswaartsl.
Reissom per persoon in tweepersoonskamer: 540 Euro
(Toeslag eenpersoonskamer op aanvraag).
Inbegrepen in de prijs: uitgestippelde motorroutes , 2 overnachtingen onderweg op
de heenreis in vermelde hotels***, 4 nachten in Zum Hirschen***, 2 overnachtingen
onderweg op de terugreis, op basis van half pension met ontbijtbuffet en driegangen
avondmaal , verblijfstaksen, BTW.

