De meerdaagse van 2020 zal gaan naar het mooie Sauerland, waar we vanuit het centraal gelegen
Grevenstein (288 km vanaf Zuidlaren) kunnen genieten van deze mooie omgeving.
Onze uitvalsbasis zal Landgastof Grevenstein zijn (www.motorhotelsauerland.nl).

Hier hebben wij een optie op maximaal 33 slaapplaatsen.
De slaapplaatsen zijn onderverdeeld in 9 tweepersoons- en 1 vierpersoonskamer in het hotel.
En 4 tweepersoons- en 1 driepersoonskamer in het naastgelegen appartement.
Er is een beperkte mogelijkheid tot éénpersoonskamers, tegen een meerprijs van € 38,- p.p.
Elke ochtend zal er een uitgebreid ontbijt voor ons klaar staan en de dag wordt afgesloten met een 3
gangen diner, waarbij we op de zaterdagavond kunnen genieten van een geheel verzorgde
grillavond.
Dagelijks zal er een motorrit verzorgd worden over de mooiste wegen van het Sauerland, waarbij we
onderweg uiteraard de tijd nemen voor “Kaffee mit kuchen” en een lunch. Dit alles is bij de prijs
inbegrepen. Alleen de benzinekosten en de drankjes in de avonduren zijn voor eigen rekening.

Motorrijden in Sauerland
Het Sauerland in Duitsland is een paradijs voor motorrijders. Het Sauerland staat bekend als het land
van de duizend bergen. Dat betekent heerlijke uitdagingen voor motor rijders. Je rijdt door golvende
landschappen met lange, dan weer scherpe bochten. De ene bergtop ga je via uitdagende
haarspeldbochten omhoog, de volgende is weer eenvoudiger en gemakkelijker, veel afwisseling dus.

Stuwmeren in het Sauerland
In het Sauerland zijn vijf grote stuwmeren. Het zijn de Sorpesee, Hennesse, Biggesee, Diemelsee en
de Möhnesee. Een tocht op de motor in de buurt van deze meren betekent extra genieten van
spectaculaire uitzichten en rijden over enkele vaak spectaculaire stuwdammen.
De Biggesee is misschien wel het mooiste meer van het Sauerland en een bezoekje op de motor
waard. Dit stuwmeer met zijn 640 meter lange stuwdam ligt tussen Olpe en Attendorn in het
zuidwesten van het gebied. Op het meer varen rondvaartboten en plezierbootjes en aan de oever is
veel gezellige horeca. Net even ten zuiden van Attendorn is een uitzicht platform (Biggeblick)
opgericht. Vanaf dit platform heb je een uniek uitzicht op de Biggesee.

De mooiste dorpen in Het Sauerland
Bij een rit door het Sauerland rijd je over uitstekende wegen en kom je de leukste dorpjes tegen waar
je altijd even kunt stoppen voor een lunch of een kop koffie. Leuke dorpen in het Sauerland zijn:
OBERKIRCHEN
Oberkirchen hoort bij de gemeente Schmallenberg en staat bekend om de prachtig bewaard
gebleven vakwerkhuizen met de leistenen daken.

BRILON
Brilon ligt in het oosten van het Sauerland en is officieel erkend als ’Luftkurort’ vanwege de gezonde
lucht die er is. Dat is ongetwijfeld te danken aan de enorm bosrijke omgeving van het plaatsje. Brilon
is al meer dan 1000 jaar oud en het is zeker de moeite waard om je motor in het stadje neer te
zetten en vanaf een terras te genieten van de mooie historische gebouwen.

ARNSBERG
Arnsberg is de historische toegangspoort tot het ‘Land der duizend bergen. Het goed bewaard
gebleven, middeleeuwse stadscentrum met indrukwekkende burchtruïne zijn een bezoek meer dan
waard.

