Inschrijving voor de Supertoer 2018 is geopend

Trek je plan voor 2018. De voorbereidingen voor de Supertoer (zie ook de Nieuwsbrief van 10
november j.l.) zijn afgerond, de routes uitgezet en de hotels geboekt. We kunnen inschrijven!
Samen met collega CPEN leden en introducés in één groep van 15 t/m 20 juni 2018.
De Supertoer 2018 koerst richting Tsjechië, Oostenrijk en Slovenië. Er zijn 6 mooie routes uitgezet,
die gemiddeld 410 km lang zijn. Het is een fantastisch evenement voor iedere motorrijder die graag
kilometers maakt en tegelijkertijd van mooie Europese uitzichten wil genieten. De wegen waarlangs
de routes voeren zijn van dermate goede kwaliteit dat op een verantwoorde wijze een behoorlijk
daggemiddelde haalbaar is.
Lees eerst het programma en boek gelijk via www.club-pan.nl

Het programma:
Dag 1
De Supertoer start in Zevenaar. Na de koffie met gebak rijden we, om het Ruhrgebied te doorkruisen,
ongeveer 200 km snelweg richting Brilon in Duitsland. Daarna rijden we via fraaie binnenwegen
richting de regio Thüringen. We overnachten in het historische hotel Weisser Hirsch in het dorpje
Schwarzburg. De route heeft een lengte van ongeveer 325 km. De eerste avond ontvangt u twee
consumptiebonnen voor een welkomstdrankje en een T-shirt. Ook worden de routes voor de 2e
etappe uitgedeeld.

Dag 2
De tweede dag is een mooie route door het Vogtland richting Klingenthal. Daar passeren we de
Duits-Tsjechische grens en beginnen aan een mooie route door een heuvelachtig en bosrijk gebied.
De route eindigt in Frymburk aan het Lipnomeer, waar we in een zeer luxueus hotel overnachten.
Deze tweede route heeft een lengte van ongeveer 450 km.
Dag 3
De derde dag voert ons door Oostenrijk. Na de Tsjechisch-Oostenrijkse grens volgt een mooie route
van de noordgrens naar de zuidgrens van Oostenrijk. Via de oostkant van Graz bereiken we de
Sloveense grens en rijden daarna naar ons hotel in Maribor. De route is ongeveer 430 km lang.

Dag 4
De vierde dag beginnen we met een interessante route door Slovenië. Na ongeveer 200 km bereiken
we de Oostenrijkse grens en rijden vandaar een heerlijk en rustig traject naar de Solkpass. Na deze
pas koersen we noordwaarts en bereiken na ongeveer 410 km Filzmoos, waar we overnachten.
Dag 5
De vijfde dag sturen we via Saalfelden naar het zuiden van Duitsland. Na de grens volgt een vlotte
route over fraaie binnenwegen door Beieren naar ons hotel in Gebsattel, dat vlak bij de vestingstad
Rothenburg o.d. Tauber ligt. De vijfde route heeft een lengte van ongeveer 465 km.
Dag 6
De zesde en tevens laatste route leidt ons weer richting Nederland. Via het natuurgebied de
Bayerische Rhön rijden we richting de Spessart. Daarna toeren we richting Giessen, waar we de
autobaan opzoeken. Deze vlotte en mooie route van 290 km sluit de Supertoer af. Vandaar is het
nog ongeveer 290 km naar de Nederlandse grens bij Zevenaar.
Deze reis wordt georganiseerd door M.T. Zaanstreek. Wij hebben kunnen afspreken dat wij met de
inschrijvers van Club Pan European in één groep worden ingedeeld. Zo krijgt het toch een leuk CPEN
tintje.
De prijs voor deze reis: € 325,00 per persoon. Daarvoor krijg je:
5 Overnachtingen in hotel op basis van halfpension en indeling in een tweepersoonskamer.
Koffie/thee met gebak bij de start.
2 Consumptiebonnen voor een welkomstdrankje.
Herinnerings T-shirt.
Tol voor de Timmelsjoch.
Begeleidende servicewagen.
Zeer gedetailleerde geschreven routes (een GPS is makkelijk, maar geen voorwaarde om
deel te kunnen nemen). Iedere avond wordt de route voor de volgende dag uitgereikt.
GPS routes. Begin juni, dus ruimschoots voor de vertrekdatum, ontvangen de deelnemers de
GPS routes. Ook is het mogelijk de GPS routes onderweg te laden.

Inschrijven kan nu, bij voorkeur vóór 31 december 2017, via het formulier op de CPEN website
www.club-pan.nl.

Voor vragen: graag een mailtje naar Ed van Houtum, houtue@telfortglasvezel.nl

