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Montanas Curvas Motortour 13 t/m 21 mei

Hemelvaart 2023

Motortour 7 rijdagen Gerona – Blanes – Berga – Riglos – Tremp- Pont Suert – Andorra - Gerona
In het voorjaar 2023 gaan wij voor de 14e keer naar het mooie Spanje met de motoren. Jaarlijks met Hemelvaart staat
dit op het programma, in 2023 is dat week 20. Lekker comfortabel met het vliegtuig naar Spanje, je motor en al je
bagage veilig in de gesloten 2 laagse-oplegger. Wij hebben leuke hotels geboekt en weer mooie routes uitgezet over
rustige kleine weggetjes met goed asfalt door de ongerepte natuur met héél veel bochten en de idyllische dorpjes.
Het wegennet in dit gebied is gelijk aan een door de natuur uitgezet circuit, in 1 woord fantastisch. Laat je gaan in de
vele bochten en geniet van mooie vergezichten terwijl je op de motor het werk doet, de aangename temperaturen die
bij dit jaargetijde horen maken het compleet. Alle hotels zijn met zorg uitgekozen en passen bij de biker die ook voor

zichzelf kiest qua comfort. Criteria zijn een acceptabel prijs- en kwaliteitsniveau, goede en veilige parkeermogelijkheden
voor de motoren, vrij internet, een royale tweepersoonskamer en voldoende mogelijkheid tot éénpersoonskamers voor
wie daar de voorkeur aangeeft. Ook kijken wij naar aanwezigheid van een zwembad en sowieso een eigen restaurant,
zodat je ’s avonds niet meer van de motor gebruik hoeft te maken om te gaan eten. De meeste hotels zijn wat kleiner
zodat je nog de gastvrijheid ervaart van de eigenaar zelf. De route bedraagt ruim 2.000 km in de 7 rijdagen. Ook deze
route is uitermate geschikt voor de iets minder ervaren rijder of degene die het allemaal wat rustiger aan wil doen en
tempo niet het enige uitgangspunt is, geniet ook van de koffie momenten en lunches met elkaar. Ook is deze tour zo
opgezet dat je deels vanuit de hotels de routes rijdt en dus rijdagen kunt overslaan, dan kan je bij het zwembad blijven
liggen of je eigen invulling aan de dag geven in de namiddag zie je de groep weer binnen komen van een mooie route.
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Al onze routes zetten wij uit op Garmin format. Heb je geen Garmin, dan krijg je er eentje van ons te leen, zo weet je
zeker dat je exact de uitgezette route rijdt en ’s middags voor de deur van het hotel uitkomt. Heb je zelf een Garmin,
dan krijg je de routes digitaal per mail of wij zetten deze in je eigen apparaat. Ben je geen groepsmens en rijd je de
routes liever los van de groep, dan kun je in geval van een calamiteit natuurlijk ook op onze hulp rekenen. Bij een
ongeval, kapotte motor of ander noodgeval waardoor je eerder naar huis moet, kan de motor altijd gestald worden bij
het start- en vertrek locatie in Gerona waar ook de vrachtauto blijft staan en je dus snel terug naar huis vliegen. Krijg
je panne met je motor ? de grotere Spaanse steden zijn ruim voorzien van diverse motorzaken zodat de reparaties
meestal ter plaatse opgelost kan worden. Accu’s, banden en andere algemene onderdelen lukt altijd tijdens de route.

Wat zijn de kosten ?
1. Per persoon betaal je € 1.145,- Dit is voor een retour vliegticket Gerona – Amsterdam, Den Haag of Eindhoven, incl.
transferkosten van het airport naar het hotel vice versa en 8 hotel overnachtingen met een riant ontbijt. Tevens zijn
inbegrepen het uitzetten van de routes en het uploaden hiervan in je eigen Garmin navigatie (of de bruikleen
daarvan), de reisbegeleiding (die zelf ook mee rijdt op de motor) alsmede alle organisatiekosten.
2. Je betaalt € 345,- voor het vervoer van de motor Nederland - Spanje v.v. en de parkeerkosten bij de hotels.
3. Eenmalig wordt in rekening gebracht € 155,- voor afkoop brandstoftoeslagen vliegtuig en vrachtauto, plus de
transportverzekering voor je motor incl. bagage zoals motorkleding etc. Prijzen zijn gebaseerd op gebruik van
tweepersoonskamers, gebruik éénpersoonskamer is beperkt mogelijk en kost € 40,- p.p.p.n. extra.
4. De motortour gaat alleen door bij 15 of meer deelnemende motoren (i.v.m. transportkosten motoren naar Spanje)
Wil je zelf heen en terug rijden naar Spanje, dan rekenen wij een totaalprijs van € 765,- je bent dan overigens zeker
niet goedkoper uit als je zelf rijdt, het kost je aan tijd minstens 4 dagen om de 3.250 km op en neer te rijden + aan
benzine (bij 1 op 16), de tol, logies en verteringen onderweg ongeveer € 850,Opgeven of een optie nemen kan via de website van www.bigseventours.nl pagina motorreizen.
Heb nog je prangende vragen? Bel Henri : 06-13553385 of mail: henri@bigseventours.nl

