
 
De KNMV heeft haar reizen sinds 2013 ondergebracht bij Travel Counsellor Laura Smit. Gezamenlijk voeren we onze reizen 
uit onder de naam Travel Together. Op alle reizen zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden van toepassing. Als consument boek je 
jouw reis via de KNMV en word je tijdens de reis begeleid door KNMV-reisbegeleiders. 

KNMV Kennismakingstoer II 
van 4 t/m 6 september 
 

Wat doe je als je net je motorrijbewijs hebt gehaald 
en met je motor op pad gaat naar het buitenland? 
Motorrijden in bergachtig terrein lijkt heel 
aantrekkelijk, maar het was geen onderdeel van de 
rijlessen. Speciaal voor die gelegenheid is er nu de 
KNMV Kennismakingstoer, waarbij je tips en trucs over 
het rijden in bergachtig terrein van een ervaren 
reisbegeleider krijgt! 
 

Bestemming 
We hebben besloten om de bestemmingen van de Kennismakingstoer I (KMT I) en 
Kennismakingstoer II niet gelijk aan elkaar te laten zijn. Ging de KMT I naar de Eifel en het 
Ahrdal, de KMT II gaat naar het Sauerland. Eveneens een gebied met talloze kleine wegen 
met weinig verkeer, maar ook goed ontwikkelde provinciale verbindingen die een glimlach 
op het gezicht van de motorrijder toveren en het bloed sneller laten stromen. 
 

Start 
Om het Ruhrgebied te vermijden starten  we op 4 september ’s morgens in de plaats 
Beckum, gelegen ten zuidoosten van Münster op ongeveer 200 kilometer van Arnhem. We 
verzamelen bij Hotel-Restaurant Höxberg in Beckum.  
Om uitgerust aan de route van de eerste dag te 
beginnen kun je zelf een overnachting voor de nacht 
van 3 op 4 september via de website van 
bovengenoemd hotel: http://bit.ly/1A3MLQH boeken. 
Na het kennismaken met de reisbegeleider (je 
persoonlijke adviseur tijdens de rit) en je 
medereisgenoten begin je aan de route. 
 

Verblijf 
In hotel Altastenberg in de gelijknamige plaats, eindigen we en zal het onze uitvalsbasis 
voor de komende twee dagen zijn. Dit houdt in dat we de zaterdag zonder bagage kunnen 
genieten van al het mooie dat ons geboden wordt. In het hotel staat service hoog in het 
vaandel en wordt de inwendige mens goed verzorgd. Daarnaast heeft het hotel ook de 
nodige extra’s zoals een gezellige Bierstube en een tuin met terras. Tegen betaling kan er 
zelfs gebruik worden gemaakt van de sauna. Op de derde dag rijden we terug naar 
Nederland waar deze Kennismakingstoer wordt afgesloten in Landgraaf op Camping In den 
Hof. 
 
Prijzen 
Het deelnamebedrag is € 259,- per persoon. Dit is 
op basis van een  tweepersoonskamer, 2 
overnachtingen met half pension, 
toeristenbelasting, begeleiding, reisgeschenk, 
consumptie bij de start en finish, route voor de 
Garmin GPS en reserverings- en 
administratiekosten. Niet inbegrepen € 2,50 
bijdrage calamiteitenfonds. Toeslag 
eenpersoonskamer € 10,-. 
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Boeken 
Reserveren is alleen mogelijk via de KNMV-website > motorrijden> toeren> reizen 

 
Na ontvangst van de boeking ontvang je van 
Travel Counsellor Laura Smit een mailbericht 
met daarin de bevestiging van de boeking en de 
factuur voor je deelname. De gegevens s.v.p. 
controleren en in wederkerende mail akkoord 
geven aan Laura@travelcounsellors.nl. 
 
 
 

 
Naast deze Kennismakingstoer zijn er nog andere KNMV reizen. Dit varieert van korte 
reisjes in een van onze buurlanden (uitermate geschikt voor de beginnende en nog niet zo 
ervaren motorrijden) tot lange reizen die een groot deel van Europa aandoen (alleen 
geschikt voor de ervaren motorrijder). 
 
Op dit moment is de Kennismakingstoer de laatste reis voor het seizoen 2015. De 
voorbereidingen voor het seizoen 2016 zijn inmiddels opgestart. Heb jij een idee voor een 
bestemming? Laat ons dit weten door een e-mail te sturen naar reizen@knmv.nl, misschien 
tref je deze reis dan aan in het programma van 2016. 
 
Wil je op de hoogte gehouden worden voor het programma van 2016 stuur dan een e-mail 
naar reizen@knmv.nl. Zodra de gegevens bekend zijn sturen we je die toe. 
 
Wil je deelnemen aan de Kennismakingstoer ga dan naar: 
http://www.knmv.nl/Toeren/Reizen/Boekingsformulier/ 
 
Afzender 
KNMV afdeling Clubs en Reizen in samenwerking met Travel Counsellor – Laura Smit.  
 
Voor vragen kun je terecht bij: KNMV afdeling Clubs en Reizen: tel. 026-3528520 of 
reizen@knmv.nl 
 


