18 t/m 23 juni 2019
Trek je plan voor 2019. De voorbereidingen voor de Supertoer zijn afgerond. De routes zijn
uitgezet en de hotels geboekt. We kunnen inschrijven! Samen met collega CPEN-leden en
introducé(e)s in één groep van dinsdag 18 t/m zondag 23 juni 2019. Let op: we vertrekken
een dag later dan op de Eindejaarsbijeenkomst is aangekondigd.

:
De Supertoer 2019 koerst via Duitsland en
Oostenrijk naar het Italiaanse Val Gardena
in het hart van de Dolomieten. Er zijn 6
mooie routes uitgezet die gemiddeld 420
km lang zijn. Ook dit jaar zijn er naast de
mooie landelijke omgevingen een aantal
fraaie passen in de toer opgenomen. 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 dan via
www.club-pan.nl

Dag 1
De Supertoer start in Weert. Na de koffie
met gebak beginnen we met een korte
aanlooproute van 50 km over de snelweg.
Daarna volgt een toer van ongeveer 350 km
door de Ardennen naar het Saarland in
Duitsland. We overnachten in het bekende
Herbitzheim. De eerste avond ontvangt u
twee consumptiebonnen voor een welkomstdrankje en een T-shirt. Ook worden
de routes voor de tweede etappe
uitgedeeld.
Dag 2
De tweede dag is een mooie route o.a.
door de Elzas en het Zwarte Woud richting
Beieren. De route eindigt in Buchloe waar
we overnachten. De route heeft een lengte
van ongeveer 430 km.

Dag 3
De derde dag voert ons verder naar het
oosten. Na ongeveer 70 km passeren we de
Oostenrijkse grens. Daarna volgt een
geweldig traject via de Hahntenjoch en de
plaats Kuhtai naar de oude Brennerpas. Na
de Brenner rijden we o.a. via de Penser
Joch en de Karerpas naar het hart van de
Dolomieten. Via de Sellpas bereiken we
ons hotel in Val Gardena. De route is
ongeveer 415 km lang.

Dag 4
De vierde dag rijden we via de Gardena- en
de Furciapas naar Stallepas, waar het
verkeer met verkeerslichten wordt
geregeld. Na de Stallepas die de grens
tussen Italië en Oostenrijk vormt, rijden we
een fraaie en rustige route door Karinthië
richting het Salzburgerland. Na de Solkpas,
die weer open is, koersen we noordwaarts
en bereiken na ongeveer 450 km het
bekende Filzmoos waar we overnachten.

Dag 5
De vijfde dag sturen we richting Braunau.
We passeren de Oostenrijks-Duitse grens
iets noorderlijker dan we gewend zijn. Dat
levert een nieuwe en interessante route
op. 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 470 km.
Dag 6
De zesde en tevens laatste route leidt ons
weer richting Nederland. De route loopt via
het natuurgebied de Bayerische Rhön
richting het natuurgebied de Spessart.
Daarna toeren we richting Bad Camberg,
waar we de autobaan opzoeken. Deze
vlotte en mooie route van 280 km sluit de
Supertoer af. Via de autobaan is het nog ca
225 kilometer naar Venlo.

Alle routes zijn op papier beschikbaar en
worden op locatie uitgereikt. Vanaf begin
juni zijn deze ook op GPS beschikbaar.
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.
Club Pan-European Nederland is op geen
enkele wijze betrokken bij de organisatie
van de Supertoer anders dan het faciliteren
van de inschrijvingen voor CPEN-leden en
kan nimmer aansprakelijk worden gesteld
voor het niet nakomen van de in deze
Nieuwsbrief opgenomen reisinformatie.

De prijs voor deze reis: € 360,00 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;
Twee consumptiebonnen voor een
welkomstdrankje;
Herinnerings T-shirt;
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, kunnen
de routes worden gedownload. Ook is
het mogelijk de GPS routes onderweg
te laden.

Inschrijven kan nu, bij voorkeur vóór 31
december 2018, via het formulier op de
CPEN-website www.club-pan.nl. Je krijgt
een bevestiging per e-mail.
De deelnameprijs ad € 360,00 graag vóór
28 februari 2019 overmaken op
bankrekeningnummer NL50 ABNA 0620
2262 93 t.n.v. Club Pan-European
Nederland
onder
vermelding
van
“Inschrijving Supertoer 2019”. Wij zorgen
dan voor een gezamenlijke groepsbetaling
aan MT Zaanstreek.

Zoals gebruikelijk is deelname aan dit
evenement geheel voor eigen risico en dien
je zelf zorg te dragen voor de nodige
verzekeringen, zoals bijv. een reis- en
annuleringsverzekering.

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

