ADVENTURE DAYS FIRAR TIO ÅR AV ÄVENTYR
Efter förra årets succé börjar det dra ihop sig till den tionde upplagan av populära
Adventure Days, som arrangeras i Säfsen 13-16 september.
Adventure Days ger dig en rolig och spännande äventyrsupplevelse på
motorcykel samtidigt som du blir en bättre och säkrare förare. Under fyra dagar
erbjuds det förarutbildningar, guidade grusturer i alla svårighetsgrader,
äventyrliga provkörningar av nya motorcyklar, föredrag om resor och teknik,
GPS-utbildningar och mycket, mycket mer i natursköna Säfsen. Bland annat
kommer eventet gästas av Berra Markusson som berättar mer om sitt Dakardeltagande och andra spännande MC-äventyr. Anders Dihle och John Finsberg
låter dig hänga med på en inspirerade föreläsning om sina resor i Marocko,
medan Ole Christian Kristiansen föreläser om sina motorcykeläventyr i Ryssland.
Dessutom kommer Orvar Eliasson för att inspirera under sin pågående jordenrunt-resa. Efter att ha kört med sin BMW GS800 via Europa, genom Iran,
Ryssland, Mongoliet, Kina, Nya Zeeland, Australien, Östtimor och Bali på sin väg
mot Java, Sumatra och Kuala Lumpur, fraktas motorcykeln till Sydamerika medan
han själv beger sig till Adventure Days.
Som deltagare i Adventure Days bor du i fina timmerstugor och äter utsökt mat
under hela eventet. Som en bonus kommer du att ha sällskap av hundratals
likasinnade äventyrsmotorcyklister!
Mer information och bokning: www.adventuredays.se
Adventure Days arrangeras årligen av Touratech Experience och BMW
Motorrad. Platsen för händelsernas centrum är Säfsen, ett vildmarksparadis i
södra dalarna. eventet är anpassat för offroad & äventyrsmotorcyklar och passar
alla, från nybörjaren som aldrig tidigare vågat sig ut på grusväg, till den erfarna
grussmiskaren som söker en utmaning.
Adventure Days är öppet för alla motorcyklar, oavsett märke och modell, med
undantag för lätta motorcyklar som är anpassade för enduro som tex. KTM EXC,
Yamaha WR, Honda CR, Husaberg Te och motsvarande. De bäst lämpade
hojarna är BMW GS, KTM Adventure, Yamaha Ténéré, Triumph Tiger, Honda
Africa Twin och liknande, det är för denna typ av motorcyklar turerna är
anpassade.
Allt detta ingår i paketpriset! – från 3695 kronor
• 4 dagars äventyr i dalarnas vildmark
• Förarutbildning – våra instruktörer lär dig grunderna
• Guidade grusturer i alla svårighetsgrader – 300 mil turer att välja mellan!
• Spännande kvällsturer – i de mörka Säfsenskogarna
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GS experience – en upplevelse utöver det vanliga på de nyaste BMW GSmodellerna
Garmin GPS-utbildning – lär känna din GPS och nyttja den till fullo
Spännande föredrag om äventyrsresor och hojteknik
3 nätters boende i mysiga timmerstugor eller lägenheter med hög standard
Lakanpaket
Slutstädning
3 buffémiddagar
3 frukostbufféer
2 luncher
Trubadur & musik i baren på kvällarna
Bärgning & reparationsservice under hela eventet
Däckservice, vi fixar punkan åt dig

Mer information och bokning: www.adventuredays.se
Länk: Film om Adventure Days (lång version)
Länk: Film om Adventure Days (kort version)

