Motor rondrit Duitsland 2017
Door Ruud - 1 juli 2017
18 juni: Zondag en Vaderdag rijden we vanaf Wanroij via het Sauerland door Winterberg en
langs stuwmeren naar Hofgeismar en slapen in Zum Alten Brauhaus.
19 juni: Om 9.00 uur zitten we al op
de motor en rijden door de Harz
langs Torfhuis, in Goslar gaan we
wat drinken, het is warm (Tip; stop in
Wenningrode). We zien ook een
hangbrug in Thale en rijden over een
36 haarspeldbochten weg door het
Kyffhauser gebirgte naar Sonderhausen. Daar is geen hotelkamer
vrij. Terug gereden naar hotel Kaiserhof in Kelbra en daar goed vertoefd.
20 juni: Weer via de 36 haarspeldbochten verder en via mooie wegen
en kastelen, Leinefelde-worbis, burg
Normann ,burg Wartburg bij Eisennach (daar zijn we niet binnen geweest). We stoppen en overnachten in de Jagerklause in Smalkalden en weer de hele avond
buiten gezeten.
21 juni: We rijden via een “”omweggetje”” naar Weimar en gaan rond 16.00 uur in Leonardo Hotel
Weimar inchecken. Het was behoorlijk warm weer vandaag. Daar hebben we in de stad vol met
allerlei muziekkanten gezellig de avond door gebracht.
22 juni: Langs stuwmeren ,Smiedefeld am Rennstieg ,Jena ,Schiefer gebirgte, en
door de lange Rhone komen we aan
in Fulda en slapen in het Park hotel.
Daar hebben we de stad bekeken en
rond 22.30 uuur efkus veel regen
gehad .
23 juni gaan we door bossen en het
Vogelsbergkreis ,Schotten, tot Limburg an der Lahn. Toen de snelweg
op naar Polo in Juchen daar ff shoppen en eten. En weer verder naar
huis ,onderweg nog even gestopt
voor een lekker ijsje bij Clevers in
Overloon en napraten over van alles;
de steden Weimar en Fulda, de bruine borden met bezienswaardigheden, museums, vakwerkhuizen, kastelen, een altstad, talsperre,
de vele bossen, rustige en bochtige wegen en mooie vergezichten en nog veeeeeel meer .
Totaal +/- 2200km gereden met tamelijk warm weer met +/- 30 graden pff.
Grtz en tot motortrip 2018

