Motortrip: Duitsland,Tsjechië,Oostenrijk
24-6 t/m 29-6 2012
Zondag:
Rijden we naar Lorh am Main, slapen in hotel Croone.
En lopen langs het kasteel van sneeuwwitje.
We hebben goed gegeten en geslapen .
Maandag :
Dan langs veel dorpjes door Teufelshohe (dorpje met een
aparte berg) verder naar Tsjechië.
Ook zien we een Jawa bromfiets cluppie onderweg.
In overleg is een route gemaakt naar Praag ,
en verder naar Oostenrijk om dat het erg regende.
We slapen in het centrum van Praag in hotel Amerilis.
De motors in de lift naar de kelder, ff eten
en wandelen door Praag.
Prachtige stad en dus ook veeeel foto’s.
Dinsdag:
Op 6.30u motoren verzetten want er moest een
auto uit de kelder.
Foto’s maken vanaf het dak van het hotel op de 7e verdieping.
Dan op de liftkamer met nog mooier uitzicht .
Via deels onverharde wegen rijden we,
verder door Tsjechië en nemen we pauze in een dorpje ?
Via Steyr en de vrachtauto en BMW motor fabrieken rijden
we naar Bad hall Oostenrijk. En logeren we in Gasthof
Hametner.
Woensdag:
Via Gmund over mooie wegen ongeveer tot 800 m hoogte.

Naar de Tegernsee Duitsland in een hotel aan het water.
Onderweg pauzeren we bij een winkel en de eigenaar is een
Hollander.
Donderdag :
Via de Duitse Alpenstrasse rijden we richting Kempten.
In Ravensburg gaan we ook maar snel naar Bergzabern via
Karlsruhe.( het was 33 graden )
We slapen in hotel Roffel gerund door een paar Grieken.
Waar we nog met 3 motormuizen uit N Brabant hebben
gepraat die op doorreis waren naar de Titisee.
Vrijdag:
Via de B48 rijden we naar Bingen en Boppard ff pauze in het
park aan de Rijn.
Regenpak aan en we rijden in een echte regenbui ongeveer
15mm (in de laarzen !)
17.00uur waren we weer thuis,
met ongeveer 2700km op dun teller.
Veel (motor) plezier gehad.
Het was echt weeeeeer de moeite waard.
Laot de foto’s mar komme!!
Howdoe .

