Een motorreis is voor motorliefhebbers natuurlijk de ultieme vakantie, lekker
rondtouren in een mooie omgeving wat weer eens wat anders is dan een tour door
ons kikkerlandje Nederland, motorreizen worden steeds populairder, een verzorgde
vakantie waar op de bestemming gemakkelijk een motor te huren is of waar je op de
motor in Europa zelf naartoe kunt rijden, vooral landen zoals Duitsland, Oostenrijk
zijn zeer handig voor een motorreis. Maar er is altijd een grote vraag naar een
touroperator die allerlei zaken eventueel makkelijk kan maken voor de
motorvakantie, denk hierbij aan motorroutes, motorverhuur en speciale motorhotels
die geboekt kunnen worden en zijn ingespeeld op motorrijders en waar je
bijvoorbeeld in een veilige stalling de motor kunt wegzetten.
Motorreis plannen
Het grote voordeel van erop uit gaan met de motor is dat vrij bent om alle kanten op
te gaan. Toch hebben veel mensen die met de motor erop uit gaan voor een langere
tijd wel een planning. Al is het alleen maar om tijdens je vakantie niets meer hoeven
te regelen, en verzekerd bent van een plaats om te overnachten. Zeker als je wat
verder Vietnam in gaat en de lokale taal niet beheerst is een reservering dan wel
handig. Via TUN motorreizen kunt u eenvoudig online diverse partners van ons
raadplegen waar u losse accommodaties, hotels en vakantiehuizen kunt boeken
voor 1 of meerdere nachten. De reispartners die we voor u hebben geselecteerd
bieden dit vooral aan binnen Vietnam, maar er zijn ook mogelijkheden om met de
motor naar Noord- of Zuid-Amerika te gaan, of ter plaatse een motor te huren.
Met de motor rondreizen vraagt niet alleen een planning voor de route en
overnachting, maar het is ook handig om alle randzaken vooraf goed te regelen.
Waarom georganiseerd reizen?
Tegenwoordig kunt u d.m.v. internet op uw telefoon, navigatiesystemen en reviews
natuurlijk een heel eind komen om een op maat gemaakte vakantie te boeken. Je
hoeft zelfs niet bij een reisaanbieder te blijven, want als u een hotel in Vietnam boekt
via bijvoorbeeld ebookers en van daaruit gaat u naar Italië en heeft TUI een betere
deal dan kan dat heel eenvoudig. Daarom bieden we u diverse reispartners aan die
diverse accommodaties, hotels en vakantiehuisjes hebben welke los te boeken zijn.
U kunt er ook voor kiezen om een reis op maat te laten samenstellen om u te
ontzorgen, hier betaald u iets extra’s voor, maar dit voorkomt veel zoek stress, dat
kunnen we u garanderen. Daarbij kunt u voor een motorreis een soort van pakketreis
laten samen stellen, zodat alles aansluit op uw reis wensen.
Of u nu lid bent van een motorclub en met een groep op vakantie wilt gaan, of u wilt
liever een kleinschaligere rondreis met de motor maken, dan kan dit allemaal.
Doordat het tegenwoordig heel eenvoudig is om online van tevoren uw
reserveringen te maken. Daarbij heeft u ook nog eens kans op extra voordeel als u
er op tijd bij bent. U kunt namelijk dan profiteren van de vroegboekkorting 2019 bij
diverse reisorganisaties zoals de kras reizen korting. Dit kan u tientallen euro’s per
persoon voordeel opleveren.
Welke landen zijn aan te raden?
Dat is puur persoonlijk. De meeste motorrijders houden van lange tour tochten en
dan zijn de Scandinavische landen, de Alpen, maar ook bijvoorbeeld de
binnenlanden van Vietnam een echte aanrader. Laatstgenoemde is anno 2017 iets
minder populairder geworden door de politieke onrust in het land, maar nog zeker
een echte aanrader om met de motor doorheen te touren. U heeft wel een visum

Vietnam 2020 nodig, maar deze kunt u voordelig en praktisch instant aanvragen. De
rit naar Vietnam is al een belevenis op zich, en als u eenmaal in dit land bent en
door de prachtige binnenlanden rijd dan weet u waarom het nog steeds een echte
aanrader is.

