Bayerischer Wald en Bohemen
3 juni t/m 9 juni 2018
Motorrijders zijn niet voor niets dol op het
Bayerischer Wald.
Routes met een prachtig uitzicht, een ideale
uitvalsbasis voor een uitstapje naar Tsjechië en
oneindig veel bochten.
Deze routes laten het hart van motorrijders sneller
kloppen. Bijvoorbeeld een tocht door de 6.000
vierkante kilometer van het Bayerischer Wald en
ontdek het Nationaal Park. In het Bayerischer
Wald bevinden zich 130 bergen die hoger zijn dan
1.000 meter. Geniet tijdens de prachtige routes
van een betoverend uitzicht. De ene bergtop volgt op de andere.
Het gebied staat ook bekend om zijn talrijke burchten.
Het Bayerischer Wald heeft ook op het gebied
van kunst en cultuur een veelzijdig aanbod. Denkt u
hierbij bijvoorbeeld aan de speciale routes Glasstraße
en de Porzellanstraße. Deze routes leiden u door de
ambachtelijke wereld van de glasblazers en
porseleinmakers.
In het complete Bayerischer Wald staan motorrijders uitstekende motorvriendelijke
hotels en restaurants te wachten. Na een dag op de motor kunt u in een romantische
Biergarten met heerlijke Beiers-Boheemse gerechten tot rust komen. Profiteer van
een uitgebreide service, zoals ruimte om uw motor te stallen en uw kleding te drogen
indien nodig!.
We hebben in Spiegelau een leuk hotel gevonden en dit hotel heeft ons een mooie
aanbieding gedaan, die bestaat uit:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

6 overnachtingen
5 x 4 gangenavondeten met keuzemenu
1x grillavond
Salade-buffet
Ontbijt-buffet
Welkomstdrankje
Garage, droogkamer, wasplaats, sleutelhoek
Zwembad, sauna
De kosten bedragen € 330,00 pp. incl. toeristenbelasting

De gegevens en voorwaarden:
a) Gegevens van de Accommodatie:
BikerHotel Waldfrieden
Waldschmidstr. 10
Bayerwaldstr. 14
D-94518 Spiegelau
b) De inschrijving staat open tot 1 januari
2018 middels het inschrijvingsformulier op onze website (www.club-pan.nl)
achter het inlogscherm>Leden/Inschrijvingen.
c) Na bevestiging van uw inschrijving maakt u 15% van het verschuldigde
totaalbedrag over op bankrekening IBAN NL50 ABNA 0620 2262 93 t.n.v.
Club Pan-European Nederland onder vermelding van “Voorjaarsreis
Bayerischer Wald 2018”. Als betaling is ontvangen, is uw inschrijving definitief.
d) Het restant wordt automatisch geïncasseerd, circa 4 weken vóór het
evenement, van de rekening die bij de ledenadministratie bekend is en ook
wordt gebruikt voor de incassering van de jaarlijkse contributie.
e) Er zijn 15 tweepersoonskamers en 5 eenpersoonskamers in optie genomen.
Bij overboeking wordt volgorde van stortingsdatum aangehouden.
f) Deelname is geheel voor eigen risico.
g) Mocht er na definitieve boeking toch worden afgezien van deelname door
welke omstandigheid dan ook, zal restitutie niet mogelijk zijn. De CPEN
adviseert u dan ook om een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.
Voor deelnemers waarbij de partner/passagier gebruik wenst te maken van het
eventuele alternatieve vervoer (zogenaamde Poezenbus):
1. Het alternatieve vervoer dient onderling geregeld te worden. De
organisatie inventariseert alleen de behoefte.
2. Mocht er behoefte zijn aan dit alternatieve vervoer (vanaf 2 personen
die hier graag gebruik van willen maken), dan zullen zij door mij met
elkaar in contact worden gebracht door het beschikbaar stellen van de
mailadressen zoals die verstrekt zijn bij inschrijving.
3. Geef bij de inschrijving duidelijk aan of deelname afhankelijk is van het
beschikbare alternatieve vervoer (geen alternatief vervoer = geen
deelname / geen alternatief vervoer = 1 deelnemer).
4. Wordt er wel deelgenomen, ondanks dat het alternatieve vervoer niet
georganiseerd wordt, gelieve dit ook aan te geven.
Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met:
Carlo Oirbans,
Voorzitter Toercommissie
Telefoon: 06-526 36 669
Mail: tccarlo@club-pan.nl

