MTC 13 Leopoldsburg heeft het genoegen om, nav. hun 25-jarig bestaan, de Vriendschapsrit te mogen organiseren. Wij
verheugen er ons op om samen met jullie van de Vriendschapsrit 2017 een onvergetelijk evenement te maken.
Wij heten jullie van harte welkom in Seeboden am Millstättersee van 24 tot 27 mei 2017. Seeboden is gelegen in Karinthië,
Oostenrijk op 1000km van Leopoldsburg. Seeboden is de ideale uitvalsbasis om te genieten van de prachtige natuur, met zijn
betoverende landschappen, majestueuze bergen en zijn glasheldere meren.

Voor motorrijders is het een waar paradijs om rond te kunnen toeren doorheen Karinthië en Steiermark, zoals jullie zullen
merken tijdens de rondrit op vrijdag.
In de nabije omgeving kan je ook enkele van de mooiste panoramawegen van Oostenrijk ontdekken zoals de “Nockalmstrasse”,
de “Malta Hochalmstrasse”, de “Goldeck Panoramastrasse” en de “Villacher Alpenstrasse”.
Het 3-landenpunt Oostenrijk/Slovenië/Italië ligt er op ca. 70km vandaan.

Inschrijvingen
De inschrijvingen vinden plaats in het Kulturhaus/Toeristische dienst van Seeboden. Marktgemeinde Seeboden, Hauptplatz 1,
9871 Seeboden am Millstätter See.

Voor deelname aan het volledige programma betaal je €85 als lid van een BMB-club.
Leden van een niet-BMB-club en individuelen betalen hiervoor €100.
Inschrijven hiervoor kan je vanaf 01/09/2016 tot uiterlijk 31/03/2017.
De overnachtingen dienen apart geboekt.
Op vrijdag is het ook mogelijk om deel te nemen via daginschrijving.
Dit kan voor €10/12 (welkomstdrankje + deelname aan de rondrit inbegrepen) tussen 9u en 11u.
Wat kan je verwachten als je je inschrijft voor het volledige programma:
• Welkomstdrankje U aangeboden door de gemeente Seeboden
• T-Shirt
• Gratis toeristische uitstappen op donderdag:
o Rondvaart op de Millstätter See
o Bezoek aan het Bonsai museum
o Bezoek aan Burg Sommeregg + Foltermuseum
• Avondmaal op donderdag en vrijdag in buffetvorm met streekgerechten
• Muzikale animatie op deze beide dagen
• Prijsuitreiking op vrijdag
• Op vrijdag deelname aan de rondrit van 285km via Garmin, TomTom en Tripy
• Lunchpakket tijdens de rondrit
• Extra aandenken aan de Vriendschapsrit
• Enkele toeristische rondritten
• Alle ritten worden, via mail, voor vertrek bezorgd aan de clubs/deelnemers
Voor verdere informatie kan u zich wenden tot Erik Wouters: erik.wouters4@telenet.be of Jos Schevernels: malejo@telenet.be

