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Op 4 t/m 6 oktober organiseert de club een toertocht door Duitsland, met de start in de Eifel om 

vervolgens dwars door het Sauerland te toeren.  

De route bestaat uit dik 500km over land- en bergweggetjes, maar ook een klein stukje snelweg, omdat de 

route anders te lang ging duren op zondagavond. We hebben gekozen voor een gezonde afwisseling van 

rijden en stops. Het langste stuk rijden is ongeveer 90 min.  

 

We hebben een all-in prijs samengesteld, zodat je tijdens de rit nergens druk over hoeft te maken! 

In de prijs zit inbegrepen: 

 Diner + hotel op vrijdag 

 Ontbijt, lunch, diner en hotel op zaterdag 

 Ontbijt, lunch, diner op zondag 

Er zijn geen verdere kosten aan de toertocht, behalve natuurlijk de brandstofkosten en de souvenirtjes die 

je zelf mag bepalen. 

 

Kosten voor deelname: 
Deelname op basis van 2 persoonskamer: €235 p.p.  

Deelname op basis van 1 persoonskamer: €270 p.p.  

Deelnametickets kun je alleen kopen in onze webshop: www.e30shop.nl/  

 

Niet-leden mogen alleen als passagier meegaan. Het is mogelijk om clublid te worden en ook zelf met je 

E30 mee te rijden, dit kost €30 voor het resterende 2019 club jaar. Meld je dan eerst aan via 

www.bmwe30club.nl/lid-worden  

Het programma! 
 

Het programmaboekje is als volgt opgebouwd: 
Tijdstip 

* Beschrijving locatie of route 

* Duur route of stoptijd  

* Waypoint (Adres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 1 Vrijdag 4 oktober: Aankomst Hotel  

14:30 – 22:00 Aankomst Hotel GT3 

* Waypoint: Aachener Str. 20, 53518 Honerath 

* Avondeten ±20:00

BMW E30 Club Nederland  

3 daagse Deutschland Toertocht! 

 

http://www.e30shop.nl/
http://www.bmwe30club.nl/lid-worden
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Dag 2 Zaterdag 5 oktober: ±235 km 

08:00  
* Ontbijt in het Hotel  

* 120 min.  
 

10:00  
* Start van de tour 

* 60 min - 50 km  

* Waypoint:  Parkplatz Waldfrieden, 56645 Nickenich 

 

11:00 

* Tussenstop Lydiaturm 

* 75 min.  

 

12:15 
* Vervolg tour  

* 20 min. - 15 km   

* Waypoint: Koblenzer Str. 102, 53498 Bad Breisig  

* Veerpont oversteek in Bad Breisig / 35 min 

* Vervolg tour 

* 35 min. - 30 km   

* Waypoint: Zum Aubachtal 99, 56566 Neuwied 

 

13:45  
* Lunch bij “Hotel - Cafe - Restaurant "Zum Schwanenteich"  

* 135 min.   

 

16:00  
* Vervolg tour  

* 90 min. - 80 km   

* Waypoint: Kölner Str. 1, 57258 Freudenberg  

 

17:30  
* Tussenstop / pauze 

* 30 min.   

 

18:00 
* Vervolg tour  

* 75 min. - 60 km   

* Waypoint: In der Schmiedinghausen 9, 57392 Schmallenberg 

 

19:15 
* Aankomst Hochland Hotel Schmallenberg 

* 19:30 avondeten / Inchecken ná het eten! 
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Dag 3 Zondag 6 oktober: ±295 km 

08:00  
* Ontbijt in het Hotel 

* 90 min. 

 

10:00  
* Start van de tour 

* 75 min. - 65 km 

* Waypoint: Himmelstreppe, 59872 Meschede 

 

11:15 
* Tussenstop Himmelstreppe 

* 60 min.   

 

12:15  
* Vervolg tour 

* 80 min. - 50 km 

* Waypoint: Sabe Mente, Möhnestraße 10, 59519 Möhnesee 

 

13:35 
* Lunch Sabe Mente Möhnesee Restaurant 

Er is parkeerplaats gereserveerd voor ons. 

* 115 min.   

15:30  
* Vervolg tour 

* 80 min. - 65 km 

* Waypoint: Seeuferstraße 32, 58636 Iserlohn 

 

16:50 
* Tussenstop / pauze 

* 30 min.   

17:20  
* Vervolg tour via de snelweg 

* 80 min. - 115 km 

* Waypoint: Rheinpromenade 9, 46487 Wesel 

 

18:40 
* Avondeten/afsluiter bij Wok Linglong 

* 120 min.   

* Einde Toertocht  
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Algemeen: 

 

De organisatie heeft de grootste zorg besteed aan het vaststellen van de route en het programma.  

Toch kan het voorkomen dat bepaalde gedeeltes van de route of het programma niet toegankelijk zijn door 

oorzaken van buitenaf.  In dat geval probeert de organisatie tijdig een alternatief aan te geven.  

Alle deelnemers zullen zich zo goed mogelijk inspannen om een veilige en zo vlekkeloos mogelijke tourrit 

te realiseren. 

In het Programmaboekje vind je een lijst met waypoints met aankomst- en vertrektijden, zou je de groep 

kwijt raken of om welke reden dan ook van de route afraken, zijn dit de plekken om te hergroeperen. 

De organisatie heeft “extra” waypoints dus de route zal meestal afwijken van een rechtstreekse route, volg 

ten alle tijden de (rijd)instructies van de organisatie! 

Er zijn ook 6 porto’s aanwezig die verdeeld worden over de aanwezige wagens, zodat communicatie vlot 

verloopt tijdens de rit.  

Heel belangrijk: let altijd op de wagen achter jou, raak je die kwijt, geef dan een seintje naar de organisatie! 

Verkeer en algemene regels: 

  Tijdens de rit ben je een normale verkeersdeelnemer en dien je je te houden aan de geldende 

verkeersregels en voorschriften. 

  Tankstations zijn NIET in de routeschema’s ingepland en zullen voor onnodig oponthoud zorgen. 

Zorg dat je voertuig bij vertrek voorzien is van een volle brandstoftank!  

Tanken kan eventueel zondagmorgen, maar zorg dat je uiterlijk 10:00 klaar staat voor vertrek! 

ARAL Tankstation: Wehrscheid 7, 57392 Schmallenberg 

  Bij een defect voertuig ben je zelf verantwoordelijk voor repatriëring van je voertuig. 

Er zal minimaal gereedschap aanwezig zijn voor kleine noodgevallen.  

Contact: 

 

Tijdens de rit kan er contact opgenomen worden met Tim: 0031(0)628430444. 

Tip: zet je roaming aan in Duitsland, zodat je goed bereikbaar blijft, de roamingkosten zijn per juli 2017 

vervallen voor de meesten. Ook via de porto kan er gecommuniceerd worden in geval van nood. 

Ook via de WhatsApp groep kan er handige informatie snel en makkelijk gedeeld worden, houd deze groep 

ook in de gaten tijdens de rit! 

Vrijwaring:  

Elke deelnemer verklaart; 

 Zich zo goed mogelijk te zullen inspannen om een veilige en zo vlekkeloos mogelijke tourrit te 

realiseren.  

 BMW E30 Club Nederland op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen dan wel te zullen stellen 

voor welke schade dan ook en hoe dan ook ontstaan en door wie dan ook veroorzaakt toegebracht 

aan deelnemer dan wel aan zijn auto of oldtimer, duopassagier dan wel andere passagiers of voor 

schade die deelnemer toebrengt aan derden over de benodigde verzekeringen tegen wettelijke 

aansprakelijkheid te beschikken  

 In het bezit te zijn van een geldig rijbewijs voor het te besturen voertuig, te rijden op eigen risico, te 

beschikken over voldoende rijvaardigheid en voldoende fysieke gesteldheid voor deelname aan de 

“Deutschland Toertocht”. 

 Het voertuig in een voldoende goede technische conditie verkeert voor een in beginsel probleemloze 

deelname aan de “Deutschland Toertocht”. 

 


