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Kun on lomaa vähän tai halutaan jakaa sitä myös
muihin harrastuksiin, niin enää ei tarvitse mennä
omalla moottoripyörällä Alpeille, vaan lennetään
ja vuokrataan menopeli suoraan tehtaalta.
ADVERTORIAALI - Moottoripyörän vuokraaminen on mutkaton
vaihtoehto lähteä ajamaan Alpeille. Kun Suomesta lähtee Alpeille
pyörällä, saa laskea ainakin 2-3 ajopäivää suuntaansa.
Viikon vuokrapyörä maksaa 110-130 euroa päivältä eli 770-910 euroa
viikossa ja käytössä on BMW:n kyseisen vuoden malliston pyörät.
Majoitus on yhdessä paikassa, jolloin sen etsiminen jää pois samoin
kuin aamulla tavaroiden pakkaaminen. Ilman raskasta
matkatavarakuormaa on myös paljon mukavampi ajella.
Reitit Itävallan, Italian ja Sveitsin alppiteillä eivät ajamalla lopu ja kun
retkeen yhdistää vielä paketin 3 yötä Hotel Condor ja 4 yötä Hotel
Enzian niin tulevat Dolomiittien mutkatietkin koettua. Molemmat
hotellit kuuluvat Let´s bike together ketjuun. www.motorrad-hotel.com
Hotel Enzian on lisäksi virallinen BMW moottoripyörien testikeskus
ja hotelli. Hotellilla on valikoima BMW malleja joita voi vuokrata
ajovarusteineen. Hotelli Enzian sijaitsee Insbrukista länteen olevan
solatien varrella. Landeck on vireä kaupunki josta löytyy myös
kauppoja Shoppailuun. Kaupungista löytyy myös iso maauimala.
-Myös autolomalla olevat ovat aina tervetulleita testaamaan BMW
moottoripyöriä ja alppiteitä. Enzian on virallinen BMW test-center
keskus, joten hotellilta löytyy uutuusmalleja sekä Rukan ajoasuja
vuokrattavaksi, kertoo Klaus Stubenböck Hotel Enzianista.
Hotel Enzian tarjoaa Fly and Bike paketteja, jossa motoristit lentävät
yleensä Müncheniin ja siirtyvät taksilla tehtaalle noutamaan valitut
vuokrapyörät. Molemmista hotelleista on katoksellisia parkkeja sekä
pesupaikka pyörille. Hotelli Enzianissa onnistuu myös pienet
huoltotyöt ja renkaan vaihdot hotellin oman mekaanikon toimesta.
Münchenistä motoristit suuntaavat mutkateitä pitkin illaksi
majapaikkaan Hotel Enzianiin. Hotelli tarjoaa 7 päivän paketteja.
Aamuisin startataan hotellilta omatoimisesti tai sitten voi osallistua
hotellin tarjoamiin opastettuihin päiväreissuihin. Myös lyhempiä
paketteja on tarjolla ja ne sopivat hyvin pohjoismaalaisille
motoristeille. Esimerkiksi torstai-sunnuntai reissussa tulee 4 täyttä
ajopäivää ja noin 300-380 km päivässä.
Majoituksen hintaan kuulu aina neljän ruokalajin illallinen ja runsas
aamiainen. Motoristihotellit Enzian Itävallan Landeckista ja Hotelli
Condor Italian Dolomiiteilta yhdistävä voimansa ja esittelevät
palveluitaan Helsingin MP-Messuilla helmikuun alussa. Osasto
löytyy hallista 6 g73 Tie Vie matkailuteema-alueelta.
Lisätietoja hotelleista ja matkoista:
petteri.aula@aulatours.fi
0500 698 178
www.hotel-enzian.com
www.hotelcondor.com
http://www.tirolwest.at/landeck.html
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