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De gode og unikke rejseoplevelser,
på egen eller lejet motorcykel.
Foråret er over os, så op på motorcyklen og oplev verden sammen
med Moto Mundo.
Vi har et bredt udbud af forskellige rejsemål. Nogle på egen motorcykel og andre på lejet.
Vi ser frem til vores nye 14-dages tur til Baltikum som er fra d. 30 juli – 12. august. Der er
allerede god tilslutning til turen.
Vi sejler fra Sverige til Polen og en uforglemmelig rundrejse starter, rundt i de Baltiske
lande: Estland, Letland og Litauen. Vi besøger smukke og spændende byer og steder. Med
to overnatninger i de Baltiske historiske hovedstæder, så der er tid til at stifte nærmere
bekendtskab med disse byer. Vi udforsker Vilnius med dens barokke arkitektur, Riga med
de smukke farverige huse og Tallinn med den flotte middelalderbykerne. På turen mod øst
følger vi, det meste af tiden, den flotte Østersøkyst. Vi bor på gode og centralt beliggende
hoteller.

Tag med på en fantastisk 5 dages tur til Sydnorge fra d. 18 – 22. august. Her møder vi en
verden af storslået natur, afslappende sejltur på Lysefjorden, forbi 1000 meter lodrette
klipper. Oplever Rjukan, en lille by med stor historie. Historien om det tunge vand, som var
med til at ændre krigens gang. Bor bla. på et super flot hotel med udsigt til den
imponerende Gaustatop, med den hvide fjeldtinde og tag med på udflugt til toppen, med
den hemmelige bane inde i fjeldet.
Eventyrlige oplevelser på den charmerende ø Korsika. En 8 dages rundtur fra d. 23 – 30.
juni. Et bjerg i havet, en verden der har det hele og er alligevel ikke større end Sjælland. En
fantastisk flot køretur på små snoede veje langs klippekyst, gennem små fiskerlejer, flotte
røde bjergformationer og gennem den velduftende maki. Flotte hvide sandstrande og ikke
mindst en mageløs kulinarisk oplevelse, hvor de bedste lokale råvarer fra øen anvendes.

Bonifacio på korsika.
Rejs med langs Vistulafloden fra nord til syd gennem Polen. 13 dage fra d. 3 – 16. juli. Fra
Gdansk til Krakow følger vi den 1300 km lange flod. Bor i de historiske byer Gdansk,
Warszawa, Krakow og Wroclaw, indsnuser atmosfæren og besøger de historiske steder. Bla.
solidaritetscenteret på det gamle skibsværft i Gdansk, hvor Lech Walesa arbejdede. Ser
Elbag kanalen hvor skibene bliver fragtet over land på skinner. Kører gennem det grønne
Polske landskab, gennem små byer hvor tiden har stået stille i mange år.
Kør i det sagnomspundne Transsylvanien, en tur på 8 dage fra d. 21 – 28. juli. Vi kører
ad de smukkeste veje, gennem frodige skove, langs de smukke søer og ikke mindst på de
vildeste snoede veje, gennem pas over flotte bjerge. Bor tæt på det sagnomspundne Draculas
slot, går en tur i parken og besøger slottet. Vi bor også i hovedstaden Bucharest, besøger
parlamentet, den anden største bygning i verden og indsnuser den livlige stemning i byen.

Transfargassanpasset i Transsylvanien.
Besøg evt. også det ellers så ukendte land Albanien. 18 dage fra d. 26.august til
d. 12.september. Vores 5. tur til dette spændende land, en af vores store succesrejser.
Igennem 5 balkanlande, spændende højdepunkter, herunder Dubrovnik i Kroatien,
Albaniens hovedstad Tirana med lokalguide, langs grænsen til Grækenland og Makedonien,
den gamle bro i Mostar, sol og varme langs Adriaterhavet.

Thethdalen i Albanien

Se alle vores 2018 rejser her: http://www.moto-mundo.dk/calender.php med
udførlig dag til dag program.
Vores 10. tur til Cuba kørte vi i februar måned, turen gik denne gang til den østligste ende
af Cuba. Et område der er tyndt befolket og hvor der ikke kommer mange andre turister.
Turen bød på mange spændende oplevelser, øde men flotte landskaber med
kæmpekaktusser og leguaner, langs imponerende flotte øde kyststrækninger og på en vej
som endnu ikke var repareret efter sidste orkan, men dog farbar.
Vi oplever, som sædvanlig, en stor gæstfrihed fra vores mange lokale motorcykel venner. De
tog imod os flere steder og viste rundt, inviterede os med hjem privat på besøg.
En bro var skyllet væk hvilket gav en lille omvej igennem den flotteste regnskov og
særpræget natur.
Vi var en stor blandet flok som fandt sammen på kryds og tværs, som altid en herlig rejse.
En af deltagerne har lavet nogle små videoer som ligger på YouTube, de kan ses her:
https://www.youtube.com/watch?v=ZrRiCxRsINA

Disse steder kan du i foråret møde os og få en rejsesnak:
D.27 april har vi en stand fra kl.10-17 på den store mc dag på Egeskov,
håber på godt vejr, så skulle der komme rigtig mange motorcyklister. Se
mere her: https://www.egeskov.dk/calendar/MCtraf Der er gratis adgang
til Egeskov for motorcyklister.
D.29 april har vi en stand på Grund MC demodag fra kl.10-16
http://grundmc.dk/find-os/
D. 16 maj holder vi rejseforedrag kl.19.00 på Hvirvelkærgård, Als,
Hadsund http://www.hvirvelkaergaard.dk/index.php/specielleaktiviteter og http://mariagerfjordmc.dk/site/da//page//7

Til slut vil vi opfordre dig til at besøge http://www.moto-mundo.dk/fotos.php og se
de mange flotte billeder fra vores mange rejser.
Har du spørgsmål eller kommentarer til vores rejser, er du altid velkommen til at
kontakte os pr. mail soren@moto-mundo.dk eller ringe på 40142125.
Følg os på vore rejser og se billeder:
https://www.facebook.com/pages/Moto-Mundo/556080471080653
Samt dagens rejsebillede på Instagram: moto_mundo

Med ønsket om et dejligt forår og en god sommer.
Helle & Søren
Moto Mundo

