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Grusäventyr bland korkekar & apelsinodlingar i Portugal
I februari & mars arrangerar Touratech Adventure Travel, officiell BMW Motorrad Partner, för tredje året i
rad äventyrsresor på Algarvekusten i Portugal. Resorna vänder sig i första hand till grusåkare, men tack vare
förarutbildningen som ingår i resan passar de även dig som är relativt ny på grus.

”Bästa tänkbara körning – det är huvudfokus under våra resor. Detta är resan för den som vill nyttja sin GS
(eller i detta fall våra GS…) till exakt vad de är byggda för. Allt från fina, slingrande asfaltsvägar till tuffa
grusvägar, branta backar och spännande vattenpassager. Vi har minst två turledare på motorcykel så alla
får köra i sitt tempo, och vid svårare passager stannar vi alltid för att gå igenom rätt körteknik & hjälpas åt.”

– säger David Johansson, VD Touratech Nordic & ITA certifierad BMW Motorrad Tourguide.

Resorten som du bor på under resan ägs av fotbollslegendaren Luis Figo och erbjuder allt man kan önska
före och efter körningen, såsom gourmetrestaurang, spa och vinprovning.
I resan, som är 8 dagar lång, ingår praktiskt taget allt utom flyg och middagar. Pris från 26 900kr.
Läs mer och boka på www.adventuretravel.se
Föredrag om resorna i november
Den 3-6 november kommer Touratech Adventure Travel göra en road show för att berätta om sina resor
samt visa bilder & filmer. Fyra stopp är inplanerade i Skandinavien. Föredragen är gratis. Läs mer och boka
in dig på www.adventuretravel.se
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Vid publicering av bilder, ange: Foto: Johan Ahlberg
Mer information och högupplösta bilder hittar du på www.touratech.se/press

Touratech tillverkar utrustning av högsta kvalitet för äventyrsmotorcyklister. Exempel på produkter är aluminiumpackväskor,
motorbågar, stötdämpare, komfortsadlar, extraljus, GPS-hållare, kläder & hjälmar. Made in Germany - merparten av
produkterna tillverkas i egen fabrik i Tyskland. Touratech arrangerar också förarutbildningar, event och äventyrsresor på
motorcykel och är Official BMW Motorrad Partner med certifierade instruktörer och turledare.

