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Ontdek de machtig mooie natuur van Noorwegen 

 

Horizons favoriet: Zuid-Noorwegen                                                  mei & juni 2020  

  

De gigantische bergen, gletsjers, strak blauwe meren, snelstromende rivieren, bulderende watervallen, 

bloeiende valleien en ontelbare fjorden maken een diepe indruk. Je zult niet de eerste zijn die zijn hart aan 

dit imponerende land verpandt! Deze rondreis brengt je naar de mooiste plekken van het zuiden en voert je 

over de heerlijkste wegen. 

 

Ga mee op deze 13-daagse reis in een ongelofelijk imposante omgeving van steile bergen, smalle dalen 

en kletterende watervallen!  

 

En wist je trouwens dat alle reisbegeleiders van Horizon Motor Reizen KNMV gecertificeerd zijn? 

 

Lees meer over deze reis →  
 

 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=62c1a97f85&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=1be47bcd42&e=0bf316e693


 

REISTIPS 
 

 

 

 

 

Wat neem je mee? 

Motorrijders.nl heeft een volledige lijst voor 

jouw motorvakantie gemaakt, want wat is er 

nou makkelijker dan gewoon aanvinken wat 

je ingepakt hebt en zien wat je nog moet 

pakken? 

 

Download de checklist →  

 

 

Je motor bepakken!  

Er zijn motorrijders die bij wijze van spreken 

alleen met een creditcard en toilettas op 

motorvakantie gaan. Klinkt goed, maar de 

meesten van ons nemen toch iets meer 

bagage mee. Hoe doe je dat veilig én 

handig? 

 

Lees de tips hier! → 
 

 

 

MEER REISINSPIRATIE 
 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=35b9ccd05a&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=dac960c452&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=f3304e2cf1&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=fce6fc9b07&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=4ca8994e83&e=0bf316e693


 

 

Pelgrim op de motor                                                              juni 2020 

Deze bijzondere reis volgt de pelgrimsroute naar Santiago de Compostella. Een bijzondere 

stop maak je in Lourdes, de wereldberoemde bedevaartsplaats. Op de terugreis volg je de 

'Camino del Norte' die langs de Atlantische kust loopt. Je rijdt door de magnifieke 'Picos 

de Europa', ook wel de pieken van Europa genoemd.   

Bekijk de reis op Horizon Motor Reizen  → 

 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=90d2b9cb31&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=306722a4fb&e=0bf316e693


 

 

Unieke motortrip: Lake District!                          mei 2020 

  

Het Lake District National Park is een ongelofelijk mooi park in het noordwesten van 

Engeland, dat met reden op de werelderfgoedlijst staat. Het landschap bestaat uit bergen, 

heuvels, bossen en talloze meren, die de prachtige omgeving weerspiegelen. De smalle 

maar goed berijdbare wegen zijn rijkelijk voorzien van bochten en hebben 

hellingspercentages tot 30%!  

 

Lees meer over deze reis→ 

 

 

WIST JE DAT? 
 

 

KNMV-leden een extraatje krijgen?  

  

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=e5203ef7ec&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=9bf2d3e6d8&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=0eb8bb3843&e=0bf316e693


 

Als KNMV-lid ontvang jij een speciale 

editie  Leatherman Rev tool cadeau als je 

een reis boekt bij Horizon Motor Reizen! 

Deze compacte maar volwaardige multitool 

van roestvast staal is een ware must-have 

voor motorrijders! Handig voor onderweg om 

je appel te schillen of als opener op je 

eindbestemming! Let op: de Leatherman Rev 

is af te halen bij de stand van Horizon Motor 

Reizen tijdens MOTORbeurs Utrecht 

(plek 9.B052). 

 

Horizon ook trainingen aanbiedt? 

 

Een KNMV Gediplomeerd Instructeur (KGI) 

én KNMV-gecertificeerde reisbegeleider 

nemen jou mee op de bergen- en 

bochtentrainingen van Horizon Motor 

Reizen!  Ze zijn er voor elke motorrijder. Of 

je nou een kilometervreter bent, die al jaren 

de bergen op en af rijdt, of nog niet zoveel 

rijervaring in de bergen hebt; iedereen heeft 

baat bij deze voortgezette rijopleidingen. En 

ze zijn nog leuk ook! 

 

Vind hier jouw training →  

 

 

VELEN GINGEN JE VOOR 
 

 

Nog niet overtuigd?  

 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=54634b1100&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=cdd263b2c0&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=3722fb993e&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=2a2088bb8a&e=0bf316e693


 

Jouw mede-motorreizigers hebben genoeg reviews achtergelaten. Mocht je nog twijfelen 

om te boeken, dan trekken zij jou wel over de streep. Horizon Motor Reizen staat voor 

grenzeloos genieten en brengt je naar de mooiste (motor)plekken! 

Check hier de ervaringen van anderen → 

 

 

 

Meer reisinspiratie & informatie? Download de Horizon Motor Reizen-brochure en geniet 

van de vele mogelijkheden! 

 

Download de brochure →  

 

 

 

   

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

    

 

Copyright © 2020 KNMV, Alle rechten voorbehouden. 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat jij je daarvoor hebt opgegeven op de KNMV website en/of omdat je 
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KNMV 

Zijpendaalseweg 1 

Arnhem, Gld 6814 CA  
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Add us to your address book 

 

 

Wil je aanpassen hoe je onze e-mails ontvangt? 

Je kunt hier jouw wensen aanpassen of uitschrijven uit deze lijst. 

    

 

 
 

https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=a516b24754&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=3d6aa22b70&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/vcard?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=fdb18bf803
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https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=76bcab9aac&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=8a1b6d4402&e=0bf316e693
https://knmv.us5.list-manage.com/track/click?u=e61c0df24ad30df0795816b43&id=2881d03642&e=0bf316e693

