Utenlandstur til Østerrike med opplevelsesrike dagsturer i nydelige omgivelser
- Sommertur onsdag 3. Juli til torsdag 11. Juli 2019
Sommerturen i år går til St. Johann im Pongau, Østerrike. Vi møtes på Sporthotel at
Semmering, Østerrike, onsdag 3. Juli. Lørdag 6. juli går turen videre til vårt
bestemmelsessted Alpenland Sporthotel, St. Johann im Pongau, Østerrike. Der blir vi til
turen avsluttes torsdag 11. juli om morgenen. Sporthotel at Semmering har ikke innendørs
parkering, men de opplyser at de ofte har besøk av motorsykkelgrupper uten at parkering
har vært et problem. Alpenland Sporthotel har parkeringsgarasje til kostnadsfri benyttelse.
Den «nykonverterte Østerriker» Steinar Fremme er ansvarlig for dagsturene, og John-Willy
Bøe og Tore K. Nilsen er turledere på turen.
Turopplegget
Hver enkelt deltager tar seg på egenhånd til Østerrike hvor vi møtes på Sporthotel at
Semmering - www.sporthotel-semmering.at - i Semmering onsdag 3. juli. Hotellet ligger ca.
100 km fra Wien i sør-vestlig retning. Vi kjører dagsturer ut fra dette hotellet torsdag og
fredag. Lørdag 6. juli kjører vi ca. 300 km til Alpenland Sporthotel, St. Johann im Pongau www.alpenland.at - Her blir vi resten av turen (5 netter) til turen formelt avsluttes torsdag
11. juli om morgenen. Vi vil arrangere dagsturer søndag, mandag, tirsdag og onsdag. På
dagsturene legger vi opp til å besøke flotte steder i Østerrike og flere spektakulære pass. Det
er selvfølgelig frivillig å være med på de planlagte dagsturene.
Deltagerkostnad:
8 netter på hotell m/halvpensjon (frokost og middag) kr. 5.500,- per person i dobbeltrom og
kr. 6.100,- i enkeltrom. Drikke og øvrige måltider dekkes av den enkelte under turen. (Vi må
ta forbehold om kursutviklingen på NOK/EUR).
Påmelding til sommertur
Påmelding med
- Navn, mobiltelefon og e-post adresse
- Ønsket rom type (dobbelt/enkelt)
- MC-modell og kjennemerke
Sendes: tore.k.nilsen@online.no snarest og innen 29. april 2019. Påmelding er bindende og
bekreftes med at deltagerkostnad samtidig betales til BMW MC-klubben Norge, Øst,
turgruppas konto 9235.22.64743 (husk å oppgi navn og tur). Vi har reservert 5 dobbeltrom
og 10 enkeltrom, og dette er grensen for deltagerantall på turen.” Første mann til mølla”!
Se mot Østerrike – Svingene roper! Vel møtt til trivelig sommertur.
Vennlig hilsen
Turgruppa BMW MC-klubben Norge, Øst
Tore K. Nilsen

