Adventure Days 2017
Över 470 äventyrslystna motorcyklister har redan bokat årets evenemang som går av stapeln den
14-17 september!
Även i år ger Adventure Days dig en spännande äventyrsupplevelse på motorcykel samtidigt som
du blir en bättre och säkrare förare på grus. Under fyra dagar i natursköna Säfsen, bjuds det på
förarutbildning på grus, guidade grusturer, föredrag om äventyrsresor, GPS-utbildning, och mycket
mer. Du bor i fina timmerstugor och äter utsökt mat under hela eventet. Som en bonus träffar du
hundratals likasinnade!

”Vi har i snart 10 år i rad arrangerat Adventure Days och det är fantastiskt kul att se så många
äventyrare på ett och samma ställe. Det är nu andra året som eventet hålls i september för att
kunna ge en lite annan atmosfär än tidigare år. Vi erbjuder bl.a. kvällsturer så våra deltagare får
uppleva Säfsen vildmark även i mörker. Vi försöker varje år finjustera Adventure Days efter
deltagarnas önskemål och tack vare detta vågar jag påstå att eventet bara blir bättre och bättre.
Adventure Days är för alla, från de som aldrig någonsin kört grus till den som gillar tuffa
utmaningar, och man är precis lika välkommen oavsett märke på hojen” - säger David Johansson,
arrangör och VD Touratech Experience.

Nyheter för 2017




På GS Experience kan du nu provköra både BMW R nineT Urban G/S & R 1200 GS Rallye
Ännu mer fokus på att göra maten till en gourmet-upplevelse
2-timmars förarutbildning med Offroad School ingår utan extra kostnad

“Adventure Days har i sig blivit en institution och många kommer för att träffa sina äventyrsvänner
eller nya resekompisar. Vi ser att fler och fler motorcyklister startar sin mc-resa från Adventure
Days. Oavsett om det är en jorden-runt-resa eller en kortare resa i Skandinavien. Det är ett
ypperligt tillfälle för att byta idéer och hitta inspiration.”

- säger Mads Skyttegaard, medarrangör

Allt detta ingår från 3 495kr





3 nätters boende i fina timmerstugor inkl. sänglinne och slutstädning
3 buffémiddagar, 2 luncher, 3 frukostbufféer
Samtliga turer, utbildningar, föredrag och övriga aktiviteter
Bärgning och reparationsservice

Fakta
Datum:
Pris:
Platser:
Hemsida:
E-post:
Telefon:
Bokning:

14-17 september 2017
Från 3 495 kr inklusive mat, boende och alla aktiviteter
ca 600 st
www.adventuredays.se
info@adventuredays.se
+46 (0)510 210 00
www.adventuredays.se

Adventure Days är ett märkesoberoende evenemang som arrangeras av Touratech Experience &
BMW Motorrad i samarbete med Säfsen Resort.

