
BMW fabriekstour 

19 sep. 2019 

T/M 

22 - 23 sep. 2019 

ALGEMEEN:
Wederom organiseren wij een 
fabrieksbezoek aan de BMW Motorrad 
fabriek in Berlijn. Deze 5-daagse reis omvat 
mooie routes op prachtige slingerende 
wegen met uiteraard een heen en terugreis 
die snelwegen bevat.

HET REISPROGRAMA:
De 4-daagse reis incl. bonusrit (dag 5) is als 
volgt opgebouwd:

• Dag 1: gezamenlijke heenreis deels 
snelweg. Daarna via mooie 
binnendoor wegen richting de Harz 
naar Hotel Der Achtermann. ’s avonds 
een gezamenlijk diner. Voor 
ontspanning kunnen we gebruik 
maken van het Welness Center.

• Dag 2: Slingerend via authentieke 
dorpjes, vertrekken we na een heerlijk 
ontbijt richting Berlijn. Bij aankomst in 
hotel An der Havel in Oranienburg 
staat ons een lunch te wachten. Als 
we zijn opgefrist worden we ’s 
middags verwacht bij de BMW 
Motorrad fabriek. 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 weer 
naar de Harz. Uiteraard weer in 
hetzelfde hotel als de heenreis waar 
we wederom ’s avonds dineren en 
eventueel kunnen genieten van de 
overige faciliteiten. 

• Dag 4: Bonusrit!! Prachtige wegen en 
dorpjes in de Harz bezoeken. Een 
mooie tour door de Harz die u niet mag 
missen. Incl. ontbijt en diner.

• Dag 4 of 5: Het zit er alweer op en 
vertrekken na het ontbijt naar huis. Wel 
eerst binnendoor om af te kicken. 
Hierna vervolgen we de snelweg door 
Nederland.

VOOR WIE BEDOELD:
Deze reis is geschikt voor iedereen die veilig, 
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: 010 -223 78 60 
E-mail: info@mrmotoren.nl. 
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