7 dagen sturen en genieten in de Har tz
januari 2019

De Hartz
In het kort:
 22– juni t/m 28 juni
2019.
 7 dagen stuurplezier.
 6 nachten incl. Halfpension.
 vanaf € 400,- p/p. op
een 2 persoonskamer.
 Heen– en terugreis;
toeristische routes in
2 etappes.

Voor de motorrijder zijn er
de mooie natuur en de
heerlijke slingerwegen.
Lekker sturen met afwisselende routes langs mooie
steden en zonnige terrasjes. Je overbrugt de nodige
hoogteverschillen en bochten in alle soorten en maten.
De Harz is een prettige

 3 dagen sturen in de
Hartz.
 afstanden van ca.
250 km per dag

 Tourboek met informatie over het reisgebied, routes en
bezienswaardigheden.

Opgeven uiterlijk 1
februari 2019 bij
Theo Lammerts en
betaling 20% (€ 80,
-) van de reissom
aan de penningmeester van MIOS.
(i.v.m. reservering
hotel)

organisatie:
Sjaak Schouten en
Theo Lammerts

vakantieregio met veel authentieke kenmerken en
waarden.
Vakwerkhuizen, Stoomtreinen tezamen met het groene National Park en de
romantische dalen, snelstromende riviertjes en de
toegankelijke bezienswaardigheden.
In de Harz kun je genieten
van de natuur, de bergen,
van bier en Duitse gezelligheid!
dag 1. 254 km
De start is in Medemblik bij
de Mac. De eerste dag rijden we via een toeristische
route naar het hotel in Lienen. Bekend bij de deelnemers van vorig jaar.
dag 2. 266 km

We rijden ten zuiden van
Bieleveld door het Teutenburger Wald en verder naar
het oosten.
Voorbij Höxter rijden we
stukje naar het noorden
langs de Wezer. Onderweg
kan je gaan lunchen bij een
Bikertreff. We passeren de
voormalige grens tussen
Oost– en Westduitsland
gemarkeerd door een
wachttoren van de voormalige DDR. We eindigen bij
het hotel in Bad Sachsa
gelegen aan de zuidkant
van de Hartz.

de gehele dag.
Het hoogtepunt van vandaag is de weg naar het
Kyffhäuserdenkmal. Dit
traject van 3.8 km heeft 36
bochten en een stijgingspercentage van gemiddeld
10%. Dit traject is bij de
motorrijders heel populair
en vooral ook in het weekend bij de politie...
dag 5. 240 km
Dit is de laatste dag dat we
door de Hartz gaan rijden.
We rijden door het centrale
deel en dit is de dag om

De komende dagen rijden
we drie dagen zig-zag door
de Hartz.
dag 3. 267 km
Deze dag rijden we door
het hoogste en meest
noordwestelijke deel van
de Hartz. We komen door
smalle dalen, dorpjes, steden met vakwerkhuizen en
langs stuwmeren. In deze
route zijn een aantal bezienswaardigheden opgenomen.
dag 4. 252 km
We gaan door zuidoostelijke deel van de Hartz.
Deze route gaat door een
afwisselend landschap. We
rijden het rondje met de
klok mee eerst naar het
noordoosten door afwisselend landbouw- en bosgebied. Die afwisseling blijft

stoom locomotieven in actie te gaan spotten.
dag 6. 293 km
We verlaten de Hartz en
gaan op weg naar het hotel
in Lienen, bekend van de
heenreis. Gezien de afstand rijden we het eerste
deel van de route over vlot
te rijden Bundestrassen.
Daarna gaan we weer de
toerist uithangen.
dag 7. 265 km
De laatste dag kunnen we
weer gaan wennen aan het
rijden op wegen met weinig
bochten.

meer informatie en aanmelden:
Als je zin hebt om mee te gaan en je bent lid
van MIOS geef je dan voor 1 februari 2019
op bij Theo Lammerts. Je inschrijving is definitief na betaling van 20% van de reissom

aan de penningmeester van MIOS.
theo.lammerts@gmail.com
06 3088 4088

