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In Promotor publiceren we maandelijks reisverslagen door de mooiste streken van Europa. Die reportages 
zijn de bron van de groepsreizen van Promotor Reizen. Die bestrijken dan ook een groot deel van Europa. 

De keus is aan jou. Ga je voor gewoon lekker rijden of voor epische routes die je nooit meer vergeet. Vaste 
waarden: de gezelligheid van de groep en het tempo bepaal jezelf. Dat is Promotor Reizen.
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MEI
5-daagse Spessart
In de Spessart, het grootste gemengde loof-

bos van Duitsland, lonkt behalve een be-

roemde pleisterplaats ook veel bochtenwerk. 

Met drie tochten vanuit één hotel laven we 

ons aan het lentespektakel. Door Klingenberg 

en andere dorpjes aan de Main met een  mid-

deleeuwse stadskern. Fraaie routes als Krau-

senbach – Altenbuch, Collenberg – Mönch-

berg en Eschau – Wildensee. De 

Spessart-Höhenstraße wil je wel twee keer 

rijden. Een mooier begin van het motorsei-

zoen bestaat er toch niet?

Reisdata 1 t/m 5 mei

Rijdagen 5

Vanaf €439,-

Inclusief 2 hotels, 4 hotelovernachtingen

8–daagse Voorjaarsreis Andalusië*
Vroeg in het seizoen naar Andalusië, 

Zuid-Spanje. Lekker weer gegarandeerd. An-

dalusië is rijk aan landschappen. Je rijdt langs 

de Middellandse Zee, over een verlaten 

strook asfalt door woestijnen of langs ravij-

nen. Saai wordt het nooit. Je motor en baga-

ge gaan op transport naar Zuid-Spanje en jij 

vliegt er een week later achter aan. Buiten het 

vliegveld staat je motor klaar. Je vakantie be-

gint dus meteen. Liefhebbers van de MotoGP 

verlengen hun reis met de races op Jerez.

Reisdata 26 april t/m 2 mei

Rijdagen 8

Vanaf €1.399,-

Inclusief motorvervoer, 7 hotels, halfpension

Optie 7-daagse verlenging MotoGP Jerez

3-daagse Motorfeest in de Eifel
De Eifel verveelt nooit. En nu heb je een ex-

tra reden om door het dichtstbijzijnde ge-

bergte van Nederland te toeren: ons Motor-

feest! Zaterdagavond, na een mooie tocht 

door de Eifel, maken we plezier met musik, 

tanz und gesäng. Waarom? Omdat we wel 

zin hebben in een feestje. 

Reisdata 9 t/m 12 mei

Rijdagen 3

Vanaf €329,-

Inclusief 2 hotelovernachtingen, halfpen- 

sion, feest

8-daagse Faerøer Eilanden
De Faeroer Eilanden liggen tussen Schotland 

en IJsland. Ze zijn uniek in de wereld en een 

gril van de natuur. Een groep steile bergen 

zonder bomen steken hoog uit de Atlantische 

Oceaan. Dorpjes liggen er op de meest on-

verwachte plekken, bij elkaar gehouden door 

een onbegrijpelijk goed wegennet. 

Reisdata 18 t/m 25 mei

Rijdagen 4

Vanaf €1.399,-*

Inclusief ferry Hirtshals – Torshavn v.v. (2-p. hut), 

halfpension, 4 nachten op ferry, 3 hotelovernach-

tingen met ontbijt, 4 rijdagen op Faerøer

* Bij te weinig deelnemers kun je de reis indivi-

dueel rijden, voor een lager tarief.

4-daagse Yorkshire Moors en 
 Dales
De korte trip met behoorlijk veel toerkilome-

ters is inmiddels een beproefd recept. ’s 

Nachts van Europoort naar Hull en s’ mor-

gens om 9 uur al richting de Yorkshire Dales. 

Smalle, bochtige wegen. Maar ook steile be-

klimmingen, eenzame hoogvlaktes en van die 

snoepige Engelse dorpjes. Je overnacht in 
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het centrum van York. De volgende dag zijn 

de North York Moors (heidevelden) aan de 

beurt. Na dik 250 kilometer ben je op tijd in  

Hull voor de overtocht naar Europoort. 

Reisdata 23 t/m 25 mei

Rijdagen 2

Vanaf €429,-

Inclusief 2 rijdagen UK, ferry IJmuiden-Hull 

v.v., 1 hotel halfpension in York

Optie 2- en 1-persoonshut

JUNI
4-daagse Thüringen 
Thüringen timmert aan de weg. Motorrijders 

zien ze hier graag komen. Maar wat heeft 

Thüringen te bieden? Strak asfalt, opgeknap-

te kastelen en landhuizen én lage prijzen. 

Maar ook een middelgebergte. Zonder prik-

keldraad, verbodsborden en obstakels. Over 

al die bergjes - met wintersportdorpjes –,  

door bossen en weilanden lopen uitsteken-

de wegen die ook nog eens rustig zijn. Voor 

de liefhebber liggen hier ook nog eens heel 

wat onverharde bosweggetjes.

Reisdata 6 t/m 9 juni

Rijdagen 4

Vanaf €329,-

Inclusief 1 hotel, 3 hotelovernachtingen,  

halfpension

8-daagse Engeland/Normandië 
D-Day rondreis
In 2019 is het 75 jaar geleden dat West- 

Europa werd bevrijd. In de nacht van 5 op 6 

juni 1944 landden de Geallieerde troepen op 

de stranden van Normandië. Da’s een mo-

ment in de geschiedenis om bij stil te staan. 

Om een beter beeld te krijgen van D-Day – 

of Operatie Overlord – start de trip in Calais. 

Met de middagferry varen we naar Dover. De 

bevrijding begon immers aan de andere kant 

van het Kanaal, in Engeland.  Via de nationa-

le parken Kent Downs, High Weald en South 

Downs rijden we naar Poole. Onderweg be-

zoeken we een aantal plaatsen die van bete-

kenis zijn geweest voor D-Day. Zoals het   

Southwick House in Portsmouth. De nacht-

boot vanuit Porthmouth brengt ons naar Saint 

Malo. Met een paar etappes verkennen we de 

vijf stranden Utah, Omaha, Juno, Gold en 

Sword.  De D-Day toer eindigt in Calais.

 

Reisdata 15 t/m 22 juni

Rijdagen 7

Vanaf €897,- 

Inclusief 5 hotelovernachtingen, 2 ferryover-

tochten, 1 ferry-overnachting

7-daagse Oostelijk Alpenrijk
We treffen elkaar ten oosten van Munchen, waar 

vandaan de eerste route ons naar een luxe spor-

thotel in Slovenië brengt. Daar verblijven we vijf 

dagen. De etappes zijn zo’n 250 tot 350 km. Je 

kiest zelf hoe lang je in het zadel zit en hoeveel 

bergwegen en vergezichten je meepakt. Ook toe-

ren we in het zonnige Karinthië. Daar maken o.a. 

de epische oversteek over de Grossglockner. Maar 

ook minder bekende namen als Deferegger, 

Fischbacher, Metnitzer zorgen voor extra rijple-

zier. Het rondje is compleet door in Italië ook een 

paar mooie bergtoppen en dalen mee te pikken.

Reisdata 15 t/m 21 juni

Rijdagen 8

Vanaf €729,-

Inclusief 3 hotels, 6 overnachtingen

Optie hotel heen- en terugreis in Weibersbrun

9-daagse Zuidwest Noorwegen
Het Koninkrijk Noorwegen staat voor veel mo-

torrijders symbool voor het paradijs. De wegen 

zijn er schitterend en nergens vind je zo’n prach-

tige combinatie van bossen, fjorden, gletsjers en 

meren. Wie Promotor een beetje volgt, weet dat 

we echt dol zijn op Noorwegen. Het is een won-

der dat je er zonder entreebiljet mag motorrij-

den. Al die overweldigende landschappen; je 

wordt er automatisch stil van. Wat gaan we 

doen? De legendarische Trollstigen, de eenza-

me Sneeuwweg en de Sognefjell. Nieuwe top-

per is de RV7 over de Hardangervidda-hoogvlak-

te, die we vanaf de spectaculaire Geitenrug en 

Hallingkarvet vanuit het noorden benaderen. D-DAY RONDREIS
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Minstens zo buitenaards: de schitterende 

Fv986, die in het verlengde van het haarspeld-

bochtenfestival Lysebotn ligt. Voor de liefheb-

bers staan er bovendien nog een paar onver-

harde toppers op het menu, zoals de Gammle 

Strynefjell, Dalsnibba en Sladalsvegen. Maar dat 

zijn geen verplichte nummers, er is altijd een 

geasfalteerd alternatief voorhanden.

 

Reisdata 14 juni t/m 22 juni

Rijdagen 8

Vanaf €1.499,-

Inclusief ferries, 7 hotelovernachtingen

JULI
3-daagse MotorNL North York 
Moors
Met redactieleden van Promotor, MOTO73 

en Classic & Retro varen we vrijdagavond van 

Europoort naar Hull. Daar heb je drie keuzes: 

North York Moors (met rivierdoorwadingen), 

de Yorkshire Dales (met de hoogstgelegen 

pub van Engeland) of het Peak District (dé 

klassieke motorstreek van Engeland). Welke 

route je ook kiest: je moet doorpezen om ‘s 

avonds  de ferry naar Europoort te halen. Da’s 

het recept van deze trip, waarin het volgens 

de meereizende redactie vooral gaat om ou-

derwets en puur motorrijden. 

Reisdata 5 t/m 7 juli 

Rijdagen 1

Vanaf €249,-

Inclusief ferry Europoort – Hull v.v., hut, half-

pension

Optie 2- en 1-persoonshut

AUGUSTUS
3-daagse Ardennen 
Als je je route goed kiest, stuur je in Vaals de 

Ardennen al in. Dan zijn de lange, rechte we-

gen van Nederland verdwenen. De Ardennen 

is ouderwets zwieren door de krappe dalen 

en dat maakt het laaggebergte tot zo’n sma-

kelijk tussendoortje. Een ding is duidelijk: we 

zijn hier om te toeren. Afstappen kan altijd. 

En dat lukt heel goed langs riviertjes als de 

Sure, de Lesse en de Semois. Je raakt vanzelf 

weer verliefd op de rauwe melancholie van 

de uit grijze stenen opgetrokken dorpjes. En 

we overnachten in een echt tophotel. 

Reisdata 23 t/m 25 augustus 

Rijdagen 3

Vanaf €279,-

Inclusief 2 overnachtingen, halfpension

7-daagse Franse Alpen  
& Balcony Roads
Een motorvakantie met twee gezichten: de 

Vercors en de combi Ecrins/Vanoise verken-

nen we vanuit twee hotels. Dus halverwege 

verkassen we. Vanuit het ene hotel sturen we 

in de nationale parken Écrins en Vanoise over 

de Alpenreuzen Croix de Fer, Galibier, Mont 

Cenis en de l’Iseran. Vanuit het andere hotel 

verbazen we ons in de Vercors over wat 

menselijk vernuft en doorzettingsvermogen 

teweeg heeft gebracht. De fameuze Balkon-

wegen, in bergwanden uitgehakte bergwe-

gen, zijn werkelijk ongewoon en bijzonder 

om over te rijden. Deze 7-daagse toer brengt 

je een mooie mix van hoog en ruig werk.

Reisdata 30 augustus t/m 6 september 

Rijdagen 8

Vanaf €799,-

Inclusief 7 overnachtingen in 3 hotels, 6 x 

halfpension

RESERVEER OP 
WWW.PROMOTOR.NL

SCHOTLAND  
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dolce vita, het zoete Italiaanse leven. Het 

eten is uitstekend en de hotels zijn van een 

hoog niveau. Op zaterdag en zondag kun je 

de MotoGP San Marino bezoeken of nog een 

paar extra routes rijden. 

 

Reisdata 12 t/m 19 september 

Rijdagen 8

Vanaf €1.499,-

Inclusief motortransport, 6 hotels, 7 over-

nachtingen halfpension

9-daagse Pyreneeën
Meer dan 100 jaar Tour de France kleurt onze 

9-daagse tocht door de Pyreneeën. De rou-

tes van de zes etappes door het hooggeberg-

te op de grens van Frankrijk en Spanje gaan 

dan ook zo’n beetje over alle bekende Pyre-

neeëncols. We noemen er een paar: Col ‘d 

Aspin, de steile Hautacam op en neer, de Ma-

rie Blanque en de Soulor en Aubisque. De 

laatste twee zitten zelfs in één route. Je over-

nacht in twee hotels: één in het oosten van 

de Pyreneeën en één in de omgeving van 

Lourdes. Door de hotels precies te kiezen, 

bestrijken we met de routes een groot deel 

van de Pyreneeën. Wanneer de behoefte be-

staast, kunnen we afspreken als groep naar 

de start in Zuid-Frankrijk te rijden.  

Reisdata 13 t/m 21 september 

Rijdagen 8

Vanaf €799,-

Inclusief motortransport, 7 hotelovernach-

tingen, halfpension

4-daagse Redactietoer  
Northumbria & Schotland
We gaan naar Schotland! Vanuit IJmuiden va-

ren we naar Newcastle. De eerste ‘Schotse 

dag’ brengt je via het Northumbria National 

Park naar het hotel in Edinburg, de hoofdstad 

van Schotland. De volgende dag sturen we je 

met een ruime omweg weer naar Newcast-

le. Maar voor je naar IJmuiden vaart, heb je 

eerst nog de Scottish Borders verkend, de 

achteraf weggetjes van het Kielder Forrest en 

een stukje Muur van Hadrianus. Die ligt er al 

zo’n 2.000 jaar, maar zeg zelf: je kunt ‘m 

maar beter eens gezien hebben.    

Reisdata 20 t/m 23 september 

Rijdagen 2

Vanaf €429,-

Inclusief Ferry IJmuiden – Newcastel v.v., 

hotel Edinburg, alles half pension

Optie 1- en 2-persoonshut 

SEPTEMBER
11-daagse Schotland en Orkneys
Na het Northumbria National Park is het in 

Schotland meteen bal met The Elbows naar 

de Cairnwell Pass. Het is de hoogste weg van 

Groot-Brittannië. Dit is kenmerkend voor de 

Schotlandreis, die landschappelijke hoogte-

punten aan elkaar rijgt. John O’Groats, de 

single track naar Ullapool, Applecross en 

Glencoe. En we gaan naar de Orkneys, een 

eilandengroep voor de Schotse kust dat al 

duizenden jaren bewoond is. Heel speciaal 

en met buitengewone hoogtepunten. Zoals 

Skara Brae, een oeroud prehistorisch dorp. 

Het is nog min of meer in takt. Of Tomb of 

the Eagles, 5.000 jaar oud en rustplaats van 

350 individuen. En met graffiti uit de tijd dat 

de Vikingen het eiland bevolkten. De Orkneys 

spreken iedereen tot de verbeelding. 

Reisdata 6 t/m 15 september 

Rijdagen 9

Vanaf €1.559,-

Inclusief 7 hotels, halfpension, 1 ferryover-

tocht incl. hut IJmuiden – Newcastle v.v.,  

ferry Orkneys v.v.

8-daagse Toscane* 
Michelangelo, Leonardo da Vinci, de Medici. 

Sienna, Pisa en Florence: de rijke Italiaanse 

geschiedenis ligt aan je voeten. Rondom die 

steden ligt het glooiende Toscaanse land-

schap waar het zo fantastisch rijden is. De 

toer start in Florence En dan begint het feest. 

Het landschap in Toscane, Umbrië en de 

Marken is dan wel buitengewoon mooi, de 

wegen vragen wel je volle aandacht Je moet 

er van houden: bochten. En natuurlijk van la 

PYRENEEËN

REDACTIE-
TOER
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OKTOBER
7-daagse Dolomieten
De Dolomieten zijn dramatisch en spectacu-

lair. En de wegen die er doorheen en omheen 

lopen behoren tot de top van Europa, figuur-

lijk en letterlijk. Zo gaan we onder meer over 

de klassiekers Stelvio, de Gavia, Passo di Por-

doi, Passo di Sella en de beroemde Sella Ron-

de. We overnachten in 2 hotels zodat we de 

Dolomieten in de breedte volledig kunnen 

verkennen. Aan het Gardameer heeft je cap-

puccino nog nooit zo lekker gesmaakt. In-

clusief hotel voor de heen- en terugweg.

 

Reisdata 29 september t/m 6 oktober 

Rijdagen 7

Vanaf €709,-

Inclusief 3 hotels, waarvan twee in de Dolo-

mieten, 6 overnachtingen inclusief hotel 

heen/ en terugreis, halfpension

13-daagse Marokko
Wat vooral op je netvlies blijft staan, zijn de 

bergen van de Atlas. Vooral als je aan het 

einde van de morgen over het Plateau du 

Rekkam toert. De zon laat de Atlas oplich-

ten in een roodgouden gloed. Een moment 

om nooit meer te vergeten. Dat gevoel 

overweldigt je ook in de Todrakloof of in de 

Gorges du Ziz. Daarentegen voel je je uit-

bundig op de pasweg over de Tizi-n-Tich-

ka, de hoogste van Marokko, van Ouarza-

zate naar Marrakesh. Op het beroemde 

marktplein Djemaa el Fna van Marrakesh 

ben je weer een beetje op je qui-vive. Zo-

veel indrukken en mensen; het overvalt je. 

Maar het mooiste van de Marokkoreis is de 

sterrenhemel, als je in het donker tegen een 

Sahara-duin leunt. De routes van de reis 

gaan 100% over asfalt en er rijdt een volg-

auto plus mechaniciën mee voor de sup-

port. Deze reis is inclusief motortransport. 

Zelf vlieg je naar waar de motor staat.

Reisdata 28 september t/m 11 oktober 

Rijdagen 13

Vanaf €1.999,-

Inclusief motortransport, ferry Spanje – Ma-

rokko v.v., 12 overnachtingen, halfpension

3-daagse Laatste weekend Eifel
Herfst in de Eifel. Het motorseizoen kondigt 

z’n einde aan met een waar kleurenfestijn. 

Daar gaan we eens extra voor zitten. Voor de 

laatste keer langs de duistere Rursee, een kop 

koffie in Café Hubraum, nog een keer los 

gaan op de kronkelweg door het Holder-

bachtal. Maar het barst er natuurlijk van de 

andere kleine, zelfs bijna verborgen stuur-

weggetjes. Wij kennen ze en dat merk je aan 

de route: lekker stuurwerk met kastelen, 

burchten, bos, bergen en rivieren als decor.

Reisdata 11 t/m 13 oktober 

Rijdagen 3

Vanaf €299,-

Inclusief 2 overnachtingen, halfpension

NOVEMBER
8-daagse Zuid-Spanje*
Je start in Barcelona. Al na 20 minuten nadat 

je je motor en je bagage hebt opgepikt, toer 

je al  over die uitdagende wegen door de ber-

gen in het achterland van Barcelona. Een deel 

van de kustroute naar het zuiden verken je 

over de rustige stukjes. Dieper in het binnen-

land volgt het ene na het ander parques na-

cionale, waar de bergmassieven elkaar in een 

rap tempo opvolgen. Dit is het Spanje dat je 

nauwelijks kent: het perfect onderhouden as-

falt vormt een circuit zonder weerga. Via nog 

steeds spannende wegen kom je steeds zui-

delijker. Tot het moment dat je in Alicante je 

motor - en bagage - weer inlevert voor 

transport naar Nederland. 

Reisdata data nnb 

Rijdagen 8

Vanaf €1.449,-

Inclusief motortransport Barcelona - Alican-

te, 7 hotels, 6 halfpension

Optie 7-daagse verlenging MotoGP Valencia

RESERVEER OP 
WWW.PROMOTOR.NL

PROMOTOR CLUBTOCHT 
Ook in 2019 organiseert Promotor 

de inmiddels toch wel geliefde 

Clubtochten. Opnieuw zijn het er 

vier, mogelijk vijf. En alle tochten 

voorzien we weer van een prachtig 

thema, die nog niet bekend zijn. 

Voor deelname aan een Promotor 

Clubtocht betaal je €55,-. Meer dan 

in 2018, maar de horeca heeft de 

BTW met 3% verhoogd naar 9%. 

20 april   Primavera 

22 juni   LangsteDagTocht 

14 september  Schemerrit

2 november  KouwePoten- 

  Tocht

MAROKKO


