Motorostúra Ausztria
2014. augusztus 16-19.
1. nap
Győr – Zell am See
http://goo.gl/maps/x61dC
Útvonal hossza: kb 450 km
Szállás:
Zell am See Panorama kemping,
vagy későbbi megbeszélés alapján
egyéb szálláshely.
A kempingben már egyeztetve van,
hogy foglalnak helyet számunkra ha
szükséges.
A kemping ára 2 főre sátorral motorral 1 éjszakára kb. 30 €, azaz 3 éjszakára 90 €.
Egyéb szállás esetén (panzió, vandégház stb.) kb 50-100 €/ éj/ 2 fő.
Ez természetesen függ a Zell am See-től illetve egyéb közkedvelt helyektől való távolságtól,
ezért a szállást a későbbiekben személyesen egyeztetjük a jelentkezőkkel.
Az utazás során kb. 100 km-enként tartunk pihenőt.
Étkezés: ki mit hoz magával, szálláson illetve környékén esetleg vacsora.
Indulás: 2014. augusztus 16. 8:00 Praktiker melletti AGIP kútról.
Érkezés a szállásra: kb 17:00
2. nap
Szállás – Grossglockner - Szállás
http://goo.gl/maps/IDCrM
Élménymotorozás és
gyalogtúra Ausztria egyik
legszebb motoros
paradicsomában.
A Hochalpenstrasse útdíjas,
motorkerékpárra
vonatkozóan 24 €/nap.

Gleccservasút árai:
le- vagy fel – 6 €/fő
le és fel - 10 €/fő

Út hossza:
kb. 110 km (oda-vissza)
Plusz a helyi élvezkedés a szerpentinen. (kb 30 km) 
Indulás: reggeli után kb 10:00
Érkezés a szállásra: igény szerint
Étkezés: megbeszélés alapján
3. nap:
Szállás – Sasfészek (Kehlsteinhaus) – szállás
http://goo.gl/maps/6Zg0X
A Sasfészekhez autóbusszal lehet feljutni egy lenti parkolóból. A jegy ára oda-vissza 16,10 €.
Közlekedik: 8:30 –tól 16:00-ig 25 percenként.
Utolsó völgymenet 16:50.
http://www.kehlsteinhaus.de/
Az út hossza:
Kb. 190 km (oda-vissza)

Indulás: reggeli után kb 9:00
Érkezés a szállásra: igény
szerint, köztes helyek
beiktatásával.

4. nap
Szállás – Mariazell – Győr
http://goo.gl/maps/qHYx1
Útvonal hossza:
kb. 480 km (kemény segg kötelező!) 
Indulás: reggeli után kb. 8:00
Érkezés: kb. 19:00-21:00
Pihenő kb 100 km-enként fél óra.
Ha az idő engedi, rövid sétát teszünk a Myravízeséshez Pernitz-ben.
Étkezés:
Amit út közben találunk.

A túrára maximum 6 motoros (+utas) jelentkezését tudjuk elfogadni.
A még nem tisztázott részleteket és egyéb kérdéseket a jelentkezőkkel személyesen egyezetjük!
Ha szállót foglalunk, akkor a díja előre fizetendő, lemondás esetén sajnos visszafizetni nem áll
módunkban.

A túrára jelentkezni lehet:
http://www.route82.hu/ausztria.php
Jelentkezési határidő: 2014. január 31.
(Az előzetes jelentkezésre a szállásfoglalás miatt van szükség!)
Későbbi jelnekezés esetén a jelentkezőnek magának kell a szállásról gondoskodnia!

