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PASSIE
Is motorrijden jouw grote passie? Deel je die passie graag met anderen? En ben je daarin 
op zoek naar het ultieme avontuur? Zoek dan niet verder: ga met ons mee op een van 
onze sublieme motorreizen door de USA, Canada, Zuid-Afrika of alsmede Namibië en 
Botswana. Wij beloven je een ervaring om nooit te vergeten! “THE TRIP OF A LIFETIME”

HET verschil zit ’m in de uitvoering
Met 20 jaar ervaring op zak weten wij uit iedere tour het maximale te halen. Vergelijk geen appels met 

peren. Het verschil zit ‘m in de persoonlijke begeleiding, de professionaliteit, de overnachtingsplaatsen, de 

hotels, de restaurants en vele extra’s. Echt, zomaar een andere Route 66 is niet gelijk aan onze Route 66. Dit 

geldt voor alle tours.

EVEN VOORSTELLEN
Crossroads Motortours is dé specialist op het gebied van 
uitzonderlijke motorreizen. Ronald heeft dit bedrijf opgericht in 
2002. Ooit deed hij zelf mee aan een tour en… hij was verkocht. 
Hij besloot van zijn hobby zijn werk te maken en om dromen 
van andere motorrijders te laten uitkomen. De afgelopen 
jaren heeft Crossroads Motortours velen de motorreis van hun 
leven bezorgd. We rijden over de mooiste wegen en laten de 
bijzonderste plekjes zien. Wat we doen, doen we met heel veel 
hartstocht, plezier en zorg.  Daarbij komen de deelnemers altijd 
op de eerste plaats.

HOE WIL JE HET HEBBEN?
Bij ons kun je terecht voor begeleide motorreizen, maar we 
organiseren ook reizen op maat voor groepen. Reis je graag 
als koppel of met een vriendengroep? Geen probleem. Wij 
overleggen met je, plannen gezamenlijk een vertrekdatum voor 
jullie besloten groep en stellen met alle plezier een pakket voor 
je samen waarin je naar wens zaken als vlucht, hotel, motoren 
door ons kunt laten regelen. Vraag een offerte aan, dan maken 
wij vrijblijvend een voorstel voor je. We kunnen ook een SUV, 
cabrio of camper regelen.

HET BESTE VAN HET BESTE 
Als fervent motorliefhebbers stellen wij alles in het werk om 
onze tours steeds beter te maken. We zijn voortdurend op 
zoek naar nieuwe afwisselende routes, met andere weggetjes, 
alternatieve stops, leuke ‘local’ restaurantjes en motels die 
passen bij de sfeer van de tour.
Zo ontmoeten we onderweg allerlei vriendelijke mensen met 
een bijzonder verhaal. Rijd je met ons mee, dan doe je dat op
een jonge motor in een niet te grote groep. Geen lange tank-
stops dus en we kunnen overal terecht om gezellig samen te 
eten en iets te drinken.
Door de beperkte groepsomvang is ook de veiligheid 
gegarandeerd. Bovendien hebben we veel tijd voor persoonlijk 
contact met onze deelnemers. Kortom, het beste van het beste 
in alle opzichten!

INFORMATIE EN VOORPRET
Je motorreis begint met deze brochure. Heb je na het lezen 
behoefte aan meer informatie? We komen graag bij je langs 
voor een nadere kennismaking of presentatie.

Uiteraard ben je ook welkom op een van onze informatie-
avonden. Kijk op www.crossroadsmotortours.nl of bel mij voor 
een persoonlijke afspraak: Ronald +31 6 53 149 199, of stuur een 
mailtje naar: info@crossroadsmotortours.nl.

In de VS en Zuid-Afrika werken we, onder andere, samen met 
Larry en Alistair.

VOLG ONS! Mooie verslagen, foto’s en filmpjes van onze tours.
www.facebook.com/motorreizen



The trip of a lifetime 5

Met veel Passie en 
persoonlijke aandacht, 
verzorgt Ronald je reis.
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THE TRIP 
of a lifetime

Crossroads Motortours organiseert EXCLUSIEVE motortochten  
voor fijnproevers, levensgenieters en Bourgondiërs. Als ervaren 
motortourbedrijf weten we precies waar we welke accenten moeten 
leggen om jou de trip van je leven te bezorgen. Om je persoonlijk 
te begeleiden in je ultieme avontuur. Wij krijgen energie van jouw 
lach, genieten van jouw genieten.

TOTAALBELEVENIS
Zoals een motorreis meer is dan het rijden op een motor, zo is het begeleiden van een motorreis meer 
dan even voorop rijden. Wij van Crossroads Motortours snappen dat. Voor ons is een motorreis een totaal-
belevenis waarbij iedere dag top moet zijn. Waar persoonlijke aandacht, sfeer, beleving, avontuur en 
gezelligheid hand in hand gaan. Waar deelnemers samen mooie dingen zien en beleven, een schat aan 
nieuwe ervaringen opdoen. Waar mensen elkaar leren kennen en onderweg ook andere interessante mensen 
ontmoeten.

HEERLIJK EERLIJK ETEN
De begeleide reizen van Crossroads Motortours staan voor samen barbecueën, samen uit eten, met elkaar 
een drankje drinken. Voor lachen, soms een traan. Voor het leven. We nemen je mee naar de leukste ‘local’ 
restaurants en bars. Geen fastfoodketens, maar juist die tentjes die plaatselijk goed bekend staan. 
We weten waar goed wordt gekookt en wat er op het menu staat. Dat koken doen we trouwens af en toe ook 
zelf: er gaat niets boven een steak met salade van je tourleader. Zeker als je die mag nuttigen aan de rand van 
een canyon bij ondergaande zon.
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Voor onze deelnemers vinden we alleen het beste goed genoeg. Zo slaap jij steeds in de gaafste accommodaties, 
zorgvuldig door ons geselecteerd en perfect passend bij je motorreis. Wat is er lekkerder dan je motor voor de 
deur van je hotel te parkeren om vervolgens het zwembad in te duiken? Uiteraard houden we bij alles wat we 
doen rekening met jouw eventuele persoonlijke wensen.

DE GAAFSTE ACCOMMODATIES

Wij bereiden onze reizen goed voor. Alles is tot in de puntjes geregeld. Je hoeft je om niets te bekommeren.
Je motor staat klaar. Wij checken je hotelkamer voor je in. Wij zorgen voor je. Logisch dus dat we ook de 
veiligheid hoog in het vaandel dragen. Op onze tours maken we gebruik van de modernste communicatie-
apparatuur en brengen we bovendien een brok aan ervaring mee. Situaties van tevoren zien en inschatten is 
ook ons vak.

PERSOONLIJKE AANDACHT EN GOED GEREGELD

THE TRIP 
of a lifetime



Jouw REIS 
reserveren 
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Waarom boeken bij Crossroads Motortours?
We herhalen ‘t nog maar eens omdat ‘t zo belangrijk is. Met 20 jaar ervaring op zak weten wij uit iedere 
tour het maximale te halen. Vergelijk geen appels met peren. Het verschil zit ‘m in de professionaliteit, de 
overnachtingsplaatsen, de hotels, de restaurants enzovoorts. Echt, zomaar een andere Route 66 is niet gelijk 
aan onze Route 66. Dit geld voor al onze tours. Een motorreis naar de USA, Canada of Zuid-Afrika met eventueel 
Namibië en Botswana maak je misschien maar één keer in je leven. Zo’n unieke trip moet natuurlijk tot in de puntjes 
verzorgd zijn. Dat vraagt om een begeleide reis van Crossroads Motortours. Hieronder lees je nogmaals waarom.

GEEN ONVERWACHTE KOSTEN
Je kiest bij ons voor een reis waarbij je niet ter plaatse of 
achteraf onverwacht extra kosten hoeft te maken. Brandstof, 
parkenentree, transfers, motorverzekeringen en afkoop eigen 
risico zijn allemaal inbegrepen. De enige kosten die je onderweg 
maakt, zijn die voor maaltijden en drankjes.

OVERNACHTINGEN IN STIJL
We overnachten in leuke hotels die echt passen bij de sfeer van 
de motorreis. Op Route 66 betekent dat zoveel mogelijk orginele 
Route 66 motels. Op andere tours passen ze bij de omgeving. 
Dat wat je mag verwachten. Geen teleurstellingen. Bij het 
reserveren gaan we uit van tweepersoonskamers. Uiteraard is 
het ook mogelijk een eenpersoonskamer te reserveren.

KLEINE GROEPEN
Onze groepen bestaan uit maximaal 14 motoren en dat
brengt veel voordelen met zich mee. Zo kunnen we aanschuiven 
in de kleinere (vaak leukere) restaurants, verlopen tankstops 
lekker snel en kunnen we alle deelnemers persoonlijke 
aandacht geven.

VOLGWAGEN EN RESERVEMOTOR
Tijdens al onze begeleide tours rijdt er een volgwagen met 
reservemotor mee. De volgwagen vervoert alle bagage en biedt 
indien nodig plaats aan de deelnemers. En is er iets mis met je 
motor? Dan rijd jij verder op de reservemotor en zorgen wij voor 
een snelle reparatie van je eigen motor. Je hebt tenslotte een 
motorreis geboekt.

VEILIG RIJDEN
Tijdens de ritten communiceren tourleaders via geavanceerde 
portofoons met elkaar. Veiligheid onderweg staat op nummer 
1. Als deelnemer kun je uiteraard altijd een beroep op ons doen.

GEGARANDEERDE KWALITEIT
Onze motoreizen zijn van de hoogste kwaliteit. We hebben 
inmiddels duizenden tevreden deelnemers gehad. Velen 
van hen komen terug voor meerdere tours. Dat zegt veel. De 
kwaliteit van onze reizen is dus top.

Jouw REIS 
reserveren 

VOLOP EXTRA’S
Wij verzorgen graag een heerlijke BBQ bij het motel of op 
een unieke locatie. In de USA en Canada zijn gekoeld water 
en frisdrank gedurende de hele reis inbegrepen. Op sommige 
tours zijn excursies en musea inbegrepen. Ook is op enkele 
tours een helikoptervlucht inbegrepen. Vele extra’s dus.

SPECIALE WENSEN
Wil je je reis verlengen, voor of na de tour? Reis je graag via 
Chicago en wil je het museum of de fabrieken van Harley-
Davidson in Milwaukee bezoeken? Wil je ook een auto huren? 
Laat het ons weten, want alles kan. Wij maken iedere reis op 
maat.

ZO BOEK JE
Surf dan naar www.crossroadsmotortours.nl, klik op de 
gewenste tour, klik op de door jou gewenste motor, zie de 
prijs en data en verzend na akkoord klikken op de algemene 
voorwaarden het ingevulde  reseveringsformulier. Je kunt ons 
natuurlijk ook mailen: info@crossroadsmotortours.nl.

ZO BETAAL JE
Heb je gereserveerd? Dan ontvang je van ons een reis-
overeenkomst/factuur voor de aanbetaling. Deze aanbetaling 
bedraagt 30% van je totale reissom. Voor de betaling van het 
restant van de reissom sturen we je 9 weken voor aanvang van 
de reis een factuur.

JE REISDOCUMENTEN
Twee tot drie weken voor aanvang van de motorreis ontvang 
je van ons een vertrekbrief met je E-tickets en een uitgebreide 
briefing. Hierin staat alles wat je moet weten voor en tijdens 
de reis. Heb je dan nog vragen? Of wil je extra informatie? 
Schroom niet om ons even te bellen. Wij helpen je graag!

ALGEMENE VOORWAARDEN
Onze algemene voorwaarden vind je op onze website: 
www.crossroadsmotortours.nl.

LANDENINFORMATIE
Meer specifieke informatie over je reisbestemming vind je 
op: www.crossroadsmotortours.nl.
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Exclusive 
motorreizen

Bij Crossroads Motortours werken we niet met zogenaamde vanaf-prijzen waarbij je, 

na een optelsom vooraf en bijkomende kosten ter plaatse, uiteindelijk duurder uit bent 

dan verwacht. Bij ons geen toeslagen of vouchers die je nog apart moet kopen. 

Vrijwel alles is inbegrepen. Kijk zelf maar!

WHAT YOU DREAM IS WHAT YOU GET!
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Vliegreis.

Alle transfers.

Alle overnachtingen in hotels/motels op basis 
van indeling op een tweepersoonskamer.

Tol- en parkeergelden, entree nationale parken. 

Motorhuur naar keuze.

Brandstof.

Professionele reisleiding door ervaren tour-
leaders. 

Frisdrankservice, gratis gekoeld water en 
softdrinks uit onze koelbox.

BBQ-service. Wij hebben een uitgebreide 
uitrusting om een BBQ te organiseren.

Gebruik van de reservemotor bij eventuele pech 
of een lekke band.

Volgwagen met bagagefaciliteiten.

Vele extra’s zoals per tour omschreven. Kijk 
hiervoor op de website van Crossroads 
Motortours.

INBEGREPEN
*  
*  
*  

*  
*  
*  
*  

*  

*  

*  

*  
*  

NIET INBEGREPEN
Taxen en toeslagen betreffende de vliegreis. 

Maaltijden.

Noodzakelijke reis- en annuleringsverzekering.

Als je wilt, kun je ook vliegen vanaf een andere 
luchthaven dan Schiphol, zoals bijvoorbeeld 
Brussel.

Is de motor van je voorkeur niet beschikbaar, 
dan krijg je een gelijkwaardige motor of een 
upgrade.

De prijzen van onze tours vind je op onze 
website: www.crossroadsmotortours.nl.

*  
*  
*  

*  

*  

*  

PAKKET
Details

Exclusive 
motorreizen

OPmerkingen
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LIEVER LEKKER
met je eigen groep?

Het organiseren van begeleide motorreizen in de USA, Canada 
en Zuid-Afrika is waar we goed in zijn. Ga je liever  met een eigen 
groepje vrienden, collega’s of de eigen motorclub? Je kunt dan 
kiezen voor bestaande tours met een “eigen” door jou/jullie 
gewenste datum. 

Wil je iets anders? Op maat dus. 
Ook dat regelen wij met alle plezier.
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Voor motorreizen op maat bieden we verschillende mogelijkheden. We bieden al onze tours tevens aan op 
incentive-basis, dus met een groep naar jouw keuze, op een door jullie gewenste datum. Ook voor diverse 
andere bestemmingen stellen wij motorreizen op maat samen, aangepast aan jouw/jullie eigen wensen en 
ideeën.

MOTORREIZEN OP MAAT

Voel jij wel wat voor zo’n reis op maat? Kijk dan op onze website. Hier vind je al heel wat informatie over 
bestaande tours. Alles is mogelijk, je kunt alles aanpassen en uitbreiden of inkorten en het werkt heel simpel: 
jij vraagt kosteloos een offerte aan voor het door jou bedachte pakket, wij presenteren je een passende 
aanbieding. Wij komen graag bij je langs om een en ander te bespreken.

ZEG HET MAAR!

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar info@crossroadsmotortours.nl. 
Bellen kan natuurlijk ook, met Ronald: +31 6 53 149 199. 
Ik kom graag persoonlijk bij je langs voor een kennismaking, presentatie of informatieavond.

MEER WETEN?

LIEVER LEKKER
met je eigen groep?



Cultuur snuiven, rijden door wonderschone natuur, luisteren 
naar goede muziek, genieten van lekker eten: jij gaat het 
allemaal beleven in de USA. De USA biedt letterlijk onbegrensde 
mogelijkheden. Jij kunt er samen met ons gaan toeren. Je weet niet 
wat je meemaakt!

Motorrijden door de USA is een ervaring die je nooit meer zult vergeten. De nationale parken zijn immens 
en onbeschrijflijk mooi. Van oranje rotspartijen tot canyons of geisers. Van hete woestijnen tot majestueuze 
Sequoiabomen. En ieder National Park is anders. Dat geldt ook voor al die prachtige wegen langs de Pacific of 
door de bergen. Genietend op je motor mijlenver vooruit kijken, in de woestijn of door de prairie. 
Zie je jezelf al rijden?

STEL JE VOOR...
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Toeren door de USA betekent ook dat je heel veel dieren in hun natuurlijke omgeving gaat zien. 
Elanden, beren, eekhoorns: je komt ze allemaal tegen. Verder ontmoet je mensen van allerlei pluimage; 
celebrities of locals die een praatje met je maken bij een tankstation of in een saloon. En dan die steden... 
Las Vegas, San Francisco, Chicago, Seattle, Nashville, Memphis, New York en New Orleans: het zijn stuk voor 
stuk metropolen, typisch Amerikaans maar toch elk met een heel eigen karakter. 
Wij wijzen je er graag de weg.

Een wereld om te ontdekken
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USA
nergens 

mee te vergelijken



ANASAZI TOUR
oog in oog met indianen

Deze tour is vernoemd naar de Anasazi-indianen, een volk dat ooit 
leefde in het gebied waar nu de staten Colorado, Utah en Arizona 
liggen. Anasazi is een naam die je tijdens deze fascinerende reis 
regelmatig zult tegenkomen.

We vertrekken vanuit Las Vegas en beginnen deze Tour met het mooiste en langste aaneengesloten stuk 
Route 66 dat er nog is. We bezoeken de Grand Canyon, Monument Valley en rijden door de Rocky Mountains 
via westernstadjes als Durango en Silverton. Tijdens een rustdag in Grand Lake gaan we op verkenning in het 
adembenemende Rocky Mountain National Park. De volgende dag verlaten we de Rockies en rijden we Utah 
binnen. Hier is de natuur helemáál overweldigend, alsof je op een andere planeet rijdt. Na onvergetelijke 
ritten door Arches National Park, Fry Canyon, Glen Canyon, Bryce en Zion zindert Las Vegas je weer tegemoet. 
Hoe mooi wil je het hebben?

ADEMBENEMENDE NATUUR

16 DAGEN

16



Dag 1:    Amsterdam - Las Vegas 
Dag 2:    Las Vegas - Seligman [300 km] 
Dag 3:    Seligman - Williams [180 km] 
Dag 4:    Williams - Chinle [280 km] 
Dag 5:    Chinle - Durango [350 km] 
Dag 6:    Durango - Gunnison [320 km] 
Dag 7:    Gunnison - Grand Lake [380 km] 
Dag 8:    Vrije dag in Grand Lake 

REISSCHEMA
Dag 9:    Grand Lake - Grand Junction [480 km] 
Dag 10:   Grand Junction - Blanding [300 km] 
Dag 11:   Blanding - Torrey [325 km] 
Dag 12:   Torrey - Bryce Canyon [250 km] 
Dag 13:   Bryce Canyon  - Las Vegas [300 km]
Dag 14:   Vrije dag in Las Vegas 
Dag 15:   Vertrek naar huis 
Dag 16:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA

Route 66, Indianen reservaten, bergritten in de Rockies, Utah 
met Glen en Fry Canyon.

Helikopter vlucht bij de Grand Canyon, een BBQ of Pizza-avond.

HOOGTEPUNTEN

Inbegrepen extra's

Nevada, Arizona, Utah, Colorado.

STATEN

Grand Canyon, Monument Valley, Rocky Mountains, 
Arches, Natural Bridges, Lake Powell, Capitol Reef, Bryce en 
Zion.

PARKEN

LAS VEGAS
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16 DAGENoog in oog met indianen

Tijdens de Anasazi Tour maak je onderweg kennis met de mensen langs Route 66 of de 
Navajo en Hopi-indianen die hier vandaag de dag nog leven. De ritten zijn niet te lang: 
je hebt alle tijd voor een heerlijke bak koffie, een goede lunch en een frisse duik in het 
zwembad van je hotel. En dan hebben we het nog niet eens over de onvergetelijke 
barbecue aan een canyon bij ondergaande zon. De wegen door Arizona, Colorado, 
Utah en Nevada zijn van uitstekende kwaliteit, dus motorrijden is hier écht genieten.

TIJD OM TE GENIETEN!



APPALACHIAN 
BIKE RIDE

een avontuurlijke tour 
vol verrassingen

De Appalachian Mountains strekken zich uit over zo’n 2500 km, 
van Newfoundland naar Alabama. Het is een heerlijk ongerept 
berggebied. Er wonen relatief weinig mensen en mede daardoor 
heeft de natuur nog ouderwets vrij spel. 
Een ideaal decor dus voor een avontuurlijke tour vol verrassingen.

Op deze fantastische motorreis volgen we een flink deel van de Appalachian Mountains in zuidelijke richting. 
We stappen op de motor in New York en rijden vandaar door vele prachtige Staten.
Onderweg zien we prachtige bergen, heuvels, katoenvelden en adembenemende vergezichten. 
We bezoeken uitgebreid de Amish gemeenschappen. Ook de muzieksteden Nashville, Memphis en 
New Orleans staan op het programma. Van de “THE BIG APPLE” naar “THE BIG EASY”!

VAN NEW YORK NAAR NEW ORLEANS

16 DAGEN
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Deze reis biedt ook alle gelegenheid om wat mee te krijgen van de Amerikaanse cultuur en 
geschiedenis. In de staat Pennsylvania, aan het begin van de tour, maken we bijvoorbeeld kennis 
met de Amish, een geloofsgemeenschap met een zeer traditionele levensstijl. Verder zien we onder 
meer het slagveld van de legendarische Battle of Gettysburg. En je eindigt deze fabuleuze trip op 
Bourbon Street in New Orleans. Na dat we de Appalachian uit zijn overnachten we in Nashville, 
Memphis, Clarcksdale. Hier is de countrymuziek respectievelijk Blues ontstaan en leeft ie nog steeds. 
’S Avonds stappen op Broadway in Nashville. Van kroegje naar kroegje en overal gave muziek. 
Do we need to say more?

DE AMISH EN MUZIEK

Dag 1:    Amsterdam - New York
Dag 2:    Vrije dag in New York
Dag 3:    New York - Lancaster [260 km]
Dag 4:    Lancaster - Gettysburg [90 km] 
Dag 5:    Gettysburg - Staunton [250 km] 
Dag 6:    Staunton - Beckly [370 km] 
Dag 7:    Beckly - Norton  [300 km]
Dag 8:    Norton - Bryson city [280 km]

REISSCHEMA
Dag 9:    Bryson City - Nashville [400km]
Dag 10:   Nashville - Memphis [370 km] 
Dag 11:   Memphis - Clarksdale [120 km] 
Dag 12:   Clarksdale - Natchez [400 km]
Dag 13:   Natchez - New Orleans [200 km]
Dag 14:   Vrije dag in New Orleans
Dag 15:   Vertrek naar huis 
Dag 16:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA

New York, Gettysburg, Memphis, Nashville, New Orleans, Amish, 
Tail of the Dragon, alligators.

HOOGTEPUNTEN

New York, New Jersey, Pennsylvania, Maryland, Virginia, 
West Virginia, Kentucky, North Carolina, Tennessee, 
Mississippi, Louisiana.

STATEN

Monongahela National Forest, George Washington and 
Jefferson National Forest, Great Smokey Mountains, 
Nantahala National Forest.

PARKEN
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NEW YORK

16 DAGEN

Een BBQ of Pizza-avond.

Inbegrepen extra's



Go West Bike Ride
een tour vol landmarks

Tijdens deze tour rijd je door Nevada, California en Arizona. Je ziet 
indrukwekkende parken als Death Valley, Yosemite, Yoshua Tree en 
de Grand Canyon, maar doet ook de wereldsteden Las Vegas en 
San Francisco aan. The highlights of the West!

Vanuit Las Vegas rijden we naar het laagste punt van de USA, Death Valley. Dezelfde dag nog krijgen we de 
Sierra Nevada in het zicht, het hoogste punt van het land. We volgen deze bergketen noordwaarts en steken 
door Yosemite National Park naar het westen. We overnachten in leuke stadjes met karakter. De motels zijn 
private owned en dat merk je. We kennen de eigenaars. Onze gasten zijn hun gasten.

WAANZINNIGE NATUUR, KARAKTERISTIEKE STADJES

Een van de hoogtepunten van deze trip is San Francisco, alleen al omdat we er binnenrijden over de Golden 
Gate Bridge. We bezichtigen de stad en eten ’s avonds heerlijk in Little Italy op Columbus. Na onze rustdag 
vervolgen we de fameuze Highway 1, bekend om zijn prachtige bochten met adembenemende vergezichten 
over de Pacific.

SAN FRANCISCO EN HIGHWAY 1

16 DAGEN
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Ook in de woestijn kom je ogen tekort. Dwars door de Mojave gaan we richting Yoshua Tree en 
Route 66. We slapen onder meer in Prescott en Williams. Heel bijzonder is de overnachting in 
Seligman, een plaats waar geen enkele andere tourorganisatie overnacht. Ga je met ons mee, 
dan voel je Route 66 door je aderen stromen als je luistert naar het adembenemende verhaal van 
Angel Delgadillo, onze Guardian Angel van Route 66. Uiteraard gaan we ook naar de Grand Canyon 
en brengen we een bezoek aan the famous ‘Gold King Mine”. Hoe authentiek wil je het hebben?

ROUTE 66 OP Z’N ECHTST

Dag 1:    Amsterdam - Las Vegas 
Dag 2:    Las Vegas - Lone Pine [370 km]
Dag 3:    Lone Pine - Bridgeport [210 km]
Dag 4:    Bridgeport - Jamestown [240 km]
Dag 5:    Jamestown - San Francisco [300 km]
Dag 6:    Vrije dag in San Francisco
Dag 7:    San Francisco - San Simeon [250 km]
Dag 8:    San Simeon - Palmdale [380 km]

REISSCHEMA
Dag 9:    Palmdale - Twentynine Palms [290 km]
Dag 10:   Twentynine Palms - Prescott [340 km]
Dag 11:   Prescott - Williams [180 km]
Dag 12:   Williams - Seligman [180 km]
Dag 13:   Seligman - Las Vegas [380 km]
Dag 14:   Vrije dag in Las Vegas 
Dag 15:   Las Vegas - Amsterdam 
Dag 16:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA

Las Vegas, San Francisco met de Golden Gate Brigde, Highway 1,
Prescott, Jerome met zijn Ghost-town, Route 66, Angel 
Delgadillo, Hoover Dam.

HOOGTEPUNTEN

Nevada, California, Arizona.

STATEN

Death Valley, Yosemite, Big Basin Redwoods, Yoshua Tree, 
Mojave, Grand Canyon.

PARKEN
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De apotheose van de tour beleef je in 
Las Vegas, waar je nog een dag kunt 
genieten van het vele vertier dat 
dé gokstad van Amerika te 
bieden heeft.

VIVA LAS VEGAS!

LAS VEGAS

16 DAGEN
een tour vol landmarks

Helikopter vlucht bij de Grand Canyon, een BBQ of Pizza-avond.

Inbegrepen extra's



GREAT WESTERN
‘t beste van 2 populaire 

tours in een

Op deze reis combineer je twee van onze beste tours: de Anasazi 
Tour en de Go West Bike Ride. Je rijdt door adembenemende parken 
en pakt ook de Golden Gate Bridge, San Francisco en Highway 1 
langs de Pacific mee. En niet te vergeten: Route 66. 
Puur natuur, volop avontuur. Ga je mee?

Vanuit Las Vegas rijden we naar het laagste punt van de USA, Death Valley. Vanzelfsprekend maken we in de 
hitte voldoende stops om te drinken en het hoofd koel te houden. Dezelfde dag nog krijgen we de Sierra 
Nevada in het zicht, het hoogste punt van het land. We volgen deze bergketen noordwaarts en steken door 
Yosemite National Park naar het westen. We overnachten in leuke stadjes met karakter. 
De motels zijn private owned en dat merk je.

HET LAAGSTE eN HET HOOGSTE PUNT VAN DE USA

Een van de hoogtepunten van deze trip is San Francisco, alleen al omdat we er binnenrijden over de Golden 
Gate Bridge. We bezichtigen de stad en eten ’s avonds heerlijk in Little Italy op Columbus of in Chinatown. 
Na onze rustdag vervolgen we de fameuze Highway 1, bekend om zijn prachtige bochten met 
adembenemende vergezichten over de Pacific.

OVER DE GOLDEN GATE BRIDGE

19 DAGEN

22



Dag 1:    Amsterdam - Las Vegas 
Dag 2:    Las Vegas - Lone Pine [370 km]
Dag 3:    Lone Pine - Bridgeport [230 km]
Dag 4:    Bridgeport - Jamestown [260 km] 
Dag 5:    Jamestown - San Francisco [300 km]
Dag 6:    Vrije dag in San Francisco 
Dag 7:    San Francisco - San Simeon [350 km]
Dag 8:    San Simeon - Palmdale [380 km]
Dag 9:    Palmdale - Twentynine Palms [330 km]
Dag 10:   Twentynine Palms - Seligman [510 km]

REISSCHEMA
Dag 11:   Seligman - Williams [70 km] 
Dag 12:   Williams - Page [250 km] 
Dag 13:   Page - Blanding [300 km]
Dag 14:   Blanding - Torrey [325 km]
Dag 15:   Torrey - Bryce Canyon  [250 km]
Dag 16:   Bryce Canyon  - Las Vegas [300 km]
Dag 17:   Vrije dag in Las Vegas
Dag 18:   Vertrek naar huis
Dag 19:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA

Las Vegas, San Francisco met de Golden Gate Brigde, Highway 1, 
Prescott, Route 66, Angel Delgadillo, Utah met Glen Canyon en 
Fry Canyon.

HOOGTEPUNTEN

Nevada, California, Arizona, Utah.

STATEN

Death Valley, Yosemite, Redwoods, Yoshua Tree, Mojave, 
Grand Canyon, Monument Valley, Natural Bridges, Lake 
Powell, Capitol Reef, Bryce en Zion.

PARKEN
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LAS VEGAS

19 DAGEN

En dan nog zijn we er niet. We gaan naar de Grand Canyon en rijden door het fantastische Monument 
Valley. Wat volgt is met geen pen te beschrijven, laat staan te fotograferen. Het ene fabuleuze park volgt 
op het andere, de rotsachtige omgeving verschiet voortdurend van kleur... je weet niet wat je ziet!

DE PRACHT VAN DE PARKEN

De apotheose van de tour beleef je in Las Vegas, 
waar je nog een dag kunt genieten van het vele 
vertier dat dé gokstad van Amerika te bieden heeft.

VIVA LAS VEGAS!

Helikopter vlucht bij de Grand Canyon, een BBQ of Pizza-avond.

Inbegrepen extra's



MUSIC and BIKES
Heerlijke rijdagen, 
geweldige avonden

Stel je voor: overdag lekker toeren op je motor, ’s avonds genieten 
van live blues, jazz, rock of country- muziek. In beroemde ‘music cities’ 
als Nashville, Memphis en New Orleans, maar ook in minder bekende
plaatsen tussen de locals. Beale Street, French Quarter, 
muziekkroegjes: Here we come!

Onze tour start in New Orleans. Een heerlijke bruisende stad om je te acclimatiseren.
Dan vertrekken we voor enkele ritten langs de golf van Mexico. In een woord adembenemend en lunchen op 
het strand.

We rijden ook een tocht langs de Atlantic. Na een heerlijke lunch bij het strand komen we aan in St.Augustine, 
een geweldig stadje met superveel historie. Je vindt er niet alleen sporen van de Spanjaarden en de 
Amerikaanse burgeroorlog, maar ook gezellige motels, leuke winkels en goede restaurantjes.

Door de fantastische bars met livemuziek weet je meteen waarom je deze tour ook al weer geboekt had. 
Dan volgen de Great Smokey Mountains, ‘The Tail of the Dragon’ met zijn 318 bochten in 11 mijl. 
De adrenaline spuit uit je oren.

Aansluitend bezoeken we Nashville en Memphis, met Graceland en de Sun Studio’s. Er is hier zoveel te zien. 
Je loopt letterlijk in de voetsporen van Elvis! Uiteindelijk komen we weer terug in New Orleans voor de 
afsluiting van deze enerverende tour.

FANTASTISCHE BARS EN LIVEMUZIEK

16 DAGEN
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We touren over verlaten wegen langs de Mississippi en rijden langs katoenvelden en verlaten 
stadjes waar we diverse stops maken. Hier in ‘Down South’ bezoeken we een katoen-fabriek en 
slapen we op een voormalige katoenplantage in oude ‘shacks’. ’s Avonds treedt er een plaatselijke 
bluesband op. We rijden natuurlijk ook langs de Golf van Mexico, met zijn prachtige stranden. 
Je kunt hier de lekkerste gamba’s eten. Om je vingers bij af te likken.

KATOENVELDEN EN GAMBA’S

Dag 1:    Amsterdam - New Orleans
Dag 2:    Vrije dag in New Orleans
Dag 3:    New Orleans - Destin [400 km]
Dag 4:    Destin - Apalachicola Carrabelle [521 km]
Dag 5:    Apalachicola - St. Augustine [435 km]
Dag 6:    St. Augustine - Savannah [330 km]
Dag 7:    Savannah - Athens [410 km]
Dag 8:    Athens - Gatlinburg [270 km]

REISSCHEMA
Dag 9:    Gatlinburg - Nashville [420 km]
Dag 10:   Nashville - Memphis [420 km]
Dag 11:   Vrije dag in Memphis
Dag 12:   Memphis - Clarksdale [150 km]
Dag 13:   Clarksdale - Natchez [440 km] 
Dag 14:   Natchez - New Orleans [270 km]
Dag 15:   Vertrek naar huis 
Dag 16:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA

Daytona, St. Augustine, Nashville, Memphis, Graceland, SUN 
Studio, New Orlean, Tail Of The Dragon.

HOOGTEPUNTEN

Great Smokey Mountains, Natchez Trail Parkway. 

PARKEN

Florida, Georgia, South Carolina, North Carolina, Tennessee, 
Mississippi, Louisiana, Alabama.

STATEN
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new orleans

16 DAGEN

318 bochten in 11 mile.

TAIL OF THE DRAGON
Heerlijke rijdagen, 
geweldige avonden

MEMPHIS
NASHVILLE

Een BBQ of Pizza-avond.

Inbegrepen extra's



MUSIC and BIKES
mini

de cultuur en muziek 
ligt op straat

Een Music and Bikes Mini moet in een muziek stad starten en 
eindigen. In welke stad is het nu gezelliger als in New Orleans. 

We beginnen en eindigen dus in de Big Easy, New Orleans. 

Heerlijk een avond doorbrengen in deze gave stad. En dan gaan we 
rijden. Overdag lekker toeren op je motor. ‘s Avonds genieten van live 
blues, jazz, rock of country. In beroemde ‘music cities’ als Nashville, 
Memphis en New Orleans, maar ook in minder bekende plaatsen 
tussen de locals. 

11 DAGEN
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Dag 1:    Amsterdam - New Orleans
Dag 2:    New Orleans - Selma [400 km]
Dag 3:    Selma - Dalton [350 km]
Dag 4:    Dalton - Gatlinburg [300 km]
Dag 5:    Gatlinburg - Nashville [418 km]
Dag 6:    Nashville - Memphis [418 km]

REISSCHEMA
Dag 7:    Memphis - Clarksdale [150 km]
Dag 8:    Clarksdale - Natchez [440 km]
Dag 9:    Natchez - New Orleans [270 km]
Dag 10:   Vertrek naar huis
Dag 11:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA

New Orleans, Nashville, Memphis, Graceland, SUN Studio, Tail of 
the Dragon.

HOOGTEPUNTEN

Great Smokey Mountains, Natchez Trail Parkway. 

PARKEN

Florida, Tennessee, Mississippi, Louisiana, Alabama.

STATEN
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11 DAGEN

de cultuur en muziek 
ligt op straat

new orleans

We doen het in totaal 11 dagen. Dit is de Music and Bikes Mini. 
Een dagje of wat verlengen is natuurlijk mogelijk.

Beale Street, french quarter, muziekkroegjes: Here we come!

MEMPHIS

NASHVILLE

318 bochten in 11 mile.

TAIL OF THE DRAGON

We touren over verlaten wegen langs de Mississippi en rijden langs katoenvelden en verlaten 
stadjes waar we diverse stops maken. Hier in ‘Down South’ bezoeken we een katoen-fabriek en 
slapen we op een voormalige katoenplantage in oude ‘shacks’. ’s Avonds treedt er een plaatselijke 
bluesband op. We rijden natuurlijk ook langs de Golf van Mexico, met zijn prachtige stranden. 
Je kunt hier de lekkerste gamba’s eten. Om je vingers bij af te likken.

KATOENVELDEN EN GAMBA’S

Een BBQ of Pizza-avond.

Inbegrepen extra's



ROUTE 66 | special
Welkom op 

“the main street 
of America”

Route 66, 2448 mijl lang, is de legendarische verbindingsweg 
tussen Chicago en Los Angeles. Hij ontstond in 1926 en kende zijn 
hoogtijdagen in de jaren ’50. Als je hem helemaal afrijdt, passeer je 
drie tijdzones en doorkruis je acht staten. 
Dat moet je eens in leven gedaan hebben. En dit is je kans!

Route 66 is het oude Amerika uit de films; een weg geschapen voor Harley-Davidsons. Onderweg zie je dat 
er veel oude glorie bewaard is gebleven, bijvoorbeeld in de vorm van oude restaurants en benzinestations 
en de ‘Ma and Pa-bedrijven’ van weleer. We starten onze tocht bij het historische beginpunt van Route 66 in 
Chicago, rollen de stad uit en rijden over de Pontiac Trail. We passeren werkelijk alle bezienswaardigheden en 
eindigen de route waar het hoort: op de pier van Santa Monica. Houd het daar maar eens droog.

JE KOMT OGEN TEKORT

Belangrijk onderdeel van onze tour zijn de mensen van Route 66 en hun mooie, vaak emotionele verhalen. 
In één woord: kippenvel. We overnachten in traditionele Route 66 motels. 

DE MENSEN VAN ROUTE 66
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16 DAGEN



In 2017 vierden wij ons 15 jarig bestaan met het organiseren van de Route 66 Jubileum Special.
Deze “uitgebreide Route 66” bleek dermate succesvol dat wij besloten hebben deze reis standaard 
aan ons aanbod toe te voegen. De Special begint 2 dagen eerder met een trip naar Milwaukee 
en een bezoek aan de Harley-Davidson fabriek en het Harley-Davidson museum. Na terugkeer in 
Chicago, op de derde dag, vervolgen we de reis op de beroemdste weg in USA: Route 66.

18 DAGEN - ROUTE 66 SPECIAL

29

Dag 1:    Amsterdam - Chicago 
Dag 2:    Chicago - Dwight [160 km]
Dag 3:    Dwight - Carlinville [280 km]
Dag 4:    Carlinville - Lebanon [390 km]
Dag 5:    Lebanon - Claremore [380 km]
Dag 6:    Claremore - Shamrock [510 km]
Dag 7:    Shamrock - Tucumcari [340 km]
Dag 8:    Tucumcari - Santa Fe [320 km]

REISSCHEMA
Dag 9:    Santa Fe - Albuquerque [120 km]
Dag 10:   Albuquerque - Holbrook [380 km]
Dag 11:   Holbrook - Williams [210 km]
Dag 12:   Williams - Seligman [290 km]
Dag 13:   Seligman - Barstow [510 km]
Dag 14:   Barstow - Los Angeles [310 km]
Dag 15:   Los Angeles - Amsterdam
Dag 16:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA

Chicago, Pontiac Trail, Chain of Rocks Bridge, Sunflower State, 
The Mile Long Bridge, Angel Delgadillo, maar vooral Route 66 
zelf.

HOOGTEPUNTEN

Grand Canyon. 

PARKEN

Illinois, Missouri, Kansas, Oklahoma, Texas, New Mexico, 
Arizona en California.

STATEN

CHICAGO

16 DAGEN

los angeles

ROUTE 66 | special

Helikopter vlucht bij de Grand Canyon, een BBQ of Pizza-avond.

Inbegrepen extra's



SOUTH WEST 
SHORTCUT
een aaneenschakeling 

van hoogtepunten

Deze geweldige tour bevat alle ingrediënten voor een 
onvergetelijke reis. Je begint en eindigd in Las Vegas en pakt het 
mooiste stuk Route 66. En dan moeten de Grand Canyon en Utah 
nog komen. Met de Southwest Shortcut beleef je een wereld aan 
indrukken in elf dagen.

We rijden over ‘The Mother Road’, bezoeken Angel Delgadillo en slapen in Seligman. Hier ontbijt je letterlijk 
met je voeten op Route 66. Tijdens het toeren zie, voel en ervaar je de historie van deze fameuze route. 
Je waant je in de jaren ’50 door gesprekken met mensen onderweg. Je weet niet wat je ziet hoort en voelt. 
Dan volgen ook nog de fantastische parken in Arizona en Utah. Grand Canyon, Bryce en Zion.

ROUTE 66 VOOR HET GRIJPEN

11 DAGEN
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Dag 1:    Amsterdam - Las Vegas 
Dag 2:    Las Vegas - Seligman [270 km]
Dag 3:    Seligman - Williams [130 km]
Dag 4:    Williams - Page [250 km]
Dag 5:    Page - Blanding [300 km]
Dag 6:    Blanding - Torrey [250 km]

REISSCHEMA
Dag 7:    Torrey - Bryce Canyon [250 km]
Dag 8:    Bryce Canyon - Las Vegas [300 km]
Dag 9:    Vrije dag in Las Vegas 
Dag 10:   Las Vegas - Amsterdam 
Dag 11:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA

Las Vegas, Route 66, Angel Delgadillo, Prescott, Don’s Ghost-
town, Utah met Monument Valley, Glen Canyon en Fry Canyon.

HOOGTEPUNTEN

Nevada, Arizona, Utah.

STATEN

Mojave, Grand Canyon, Monument Valley, Natural Bridges, 
Lake Powel, Capitol Reef, Bryce en Zion.

PARKEN

LAS VEGAS

Na Route 66 is het tijd voor mooi, mooier, mooist en rijden we door een groot aantal onvergetelijke 
parken. De Grand Canyon, Monument Valley, Natural Bridges, Bryce en Zion: je valt van de ene 
verbazing in de andere en waant je geregeld op een andere planeet. De tour eindigt in Las Vegas, 
voor een laatste avond zoals je er nog een nooit hebt beleefd.

ALS OP EEN ANDERE PLANEET

11 DAGEN

SOUTH WEST 
SHORTCUT
een aaneenschakeling 

van hoogtepunten

Helikopter vlucht bij de Grand Canyon, een BBQ of Pizza-avond.

Inbegrepen extra's



gemaakt voor motorrijders

Kristalblauwe meren, woeste bergen, uitgestrekte bossen, 
beren op de weg. Welkom in het vakantie- en motorland bij uitstek. 
Welkom in... Canada!

Canada is een land met veel gezichten en dus het ideale decor voor een formidabele motorvakantie. 
De ongerepte natuur herbergt een wereld aan flora en fauna en is in één woord overweldigend. 
Hier zijn bossen nog echt bossen, rivieren nog echtrivieren. Wat je in Canada ziet en beleeft, is nog zoveel 
meer en nog zoveel mooier dan de enthousiaste verhalen en prachtige foto’s die je misschien al hebt gezien. 
Canada maakt je sprakeloos.

VelE gezichten

Canada is groot. Wegen waar je als motorrijder alleen maar van kunt dromen, de prachtige parken vol 
‘wildlife’: er komt geen eind aan. De mensen zijn opvallend vriendelijk en gastvrij. Ze stellen je welgemeende 
vragen, knopen gesprekjes met je aan. Ook vind je hier sfeervolle local restaurants en knusse koffietentjes. 
Zie je het al voor je, heerlijk met een latte op een houten veranda, genietend van een onvergetelijk uitzicht? 
Canada heeft het allemaal!

Groot en mooi
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CANADA
gemaakt voor motorrijders
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Canadian Rockies 
& Yellowstone

     een must voor
            de motorrijder 

Canada is een heerlijk vakantie- en motorland met vele gezichten. 
Tijdens deze tour rijden we langs adembenemende meren en 
fjorden, door uitgestrekte bossen en indrukwekkende parken vol 
‘wildlife’. We hebben bewust gekozen voor het niet bezoeken van 
Vancouver, maar in de plaats daarvan voor de prachtige rijwegen  en 
natuur te gaan.

We starten onze tour in Seattle (USA). Deze coole stad heeft mede door zijn ligging op de heuvels aan de 
Pacific een bijzonder klimaat en een geweldige uitstraling. De stad ligt vlakbij Canada en dat voel je meteen. 
Vanuit Seattle rijden we eerst richting Yellowstone, een heerlijk gebied om te rijden met leuke stops. 
We overnachten in authentieke stadjes en leuke hotels die passen bij de sfeer van deze tour.

COOLE START IN SEATTLE

16 DAGEN
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Canadian Rockies 
& Yellowstone

35

Dag 1:    Amsterdam - Seattle 
Dag 2:    Seattle - Yakima [450 km] 
Dag 3:    Yakima - Baker City [420 km] 
Dag 4:    Baker City - Boise [450 km] 
Dag 5:    Boise - Idaho Falls [450 km] 
Dag 6:    Idaho Falls - West Yellowstone [260 km] 
Dag 7:    West Yellowstone - Redlodge [300 km]
Dag 8:    Redlodge – Great Falls [500 km]

REISSCHEMA
Dag 9:    Great Falls - Whitefish [350 km]
Dag 10:   Whitefish – Radium Hot Springs [230 km]
Dag 11:   Radium Hot Springs – Mc Bride [450 km]
Dag 12:   Mc Bride - Clinton [400 km]
Dag 13:   Clinton - Ferndale [400 km] 
Dag 14:   Ferndale - Seattle [200 km]
Dag 15:   Vertrek naar huis
Dag 16:   Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA
Seattle, The Oregon Trail, veel natuur en “wildlife”, 
The Rocky Mountains.

HOOGTEPUNTEN

Washington, Oregon, Idaho, Montana, Wyoming, British 
Columbia, Alberta.

STATEN
Mount Rainier, Yellowstone, The Columbian Icefields, Banff 
en Jasper N.P., Mount Robson.

PARKEN

SEATTLE

Nadat we al veel natuurschoon hebben gezien, passeren we de Canadese grens. 
Hier wordt alles nog een stukje mooier. We rijden the Columbian Icefields Parkway, waar bossen, 
gletsjers en meren aan je voorbijglijden. Hier voel je je letterlijk klein en geniet je van de soms 
volmaakte stilte. Via prachtige rijwegen zetten we koers naar de grens tussen Canada en de USA. 
Uiteindelijk keren we terug naar Seattle: een heerlijk einde van een onvergetelijke tour.

EN DAN... CANADA

16 DAGEN

Een BBQ of Pizza-avond.

Inbegrepen extra's



Onze tour in Zuid-Afrika is niet in woorden te vatten. Zo 
gaaf, afwisselend en zo luxe. Zuid-Afrika staat door zijn mix 
van bevolkingsgroepen en culturen ook wel bekend als de 
‘Regenboognatie’. Crossroads Motortours neemt je mee op 
avontuur en laat je genieten van een onvoorstelbaar mooie reis.

De Zuid-Afrikaanse natuur is enorm afwisselend. Op een relatief klein gebied vind je oceanen, canyons, 
bergen, wijngaarden, korenvelden en woestijnen. De diverse sferen wisselen elkaar snel af, wat motorrijden 
tot een waar feest maakt. Zuid-Afrika kent een lange geschiedenis. De Nederlanders die op Kaap de Goede 
Hoop hebben gevaren, Jan van Riebeek, de Franse Hugenoten. De Boeren, de Engelsen; 
tijdens onze tour laten we je veel van de oude en recente historie zien − en proeven!

Verschillende sferen

Toeren door Zuid-Afrika is ook genieten van een culinaire reis. Van een goed glas wijn en heerlijke diners. 
Uiteraard slaan we The Big Five niet over en bezoeken we onder meer Addo Elephant Park. Verder nemen 
we een kijkje bij een aantal private owned parken. Eén ding staat nu al vast: Zuid-Afrika gaat ook op jou een 
onvergetelijke indruk achterlaten.

Onvergetelijke indruk
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ZUID -
AFRIKA

smeltkroes van culturen
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WESTERN CAPE
BIKE RIDE
  een feest voor 

            al je zintuigen

Zuid-Afrika heeft zoveel moois en spectaculairs te bieden... 
De ene dag is nog indrukwekkender en afwisselender dan de 
andere. Tijdens de Western Cape Bike Ride maak je kennis met 
prachtige natuur en culinair vertier. We rijden letterlijk en figuurlijk 
van hoogtepunt naar hoogtepunt.

We beginnen onze tour in Kaapstad, waar we cultuur en historie opsnuiven om tijdens de tour zaken beter 
te kunnen ‘plaatsen’. We gaan naar de Townships en de Tafelberg, lunchen op een wijngaard en bezoeken het 
door Jan van Riebeeck gestichte fort. Vervolgens rijden we via Kaap De Goede Hoop naar de wijnvelden van 
Stellenbosch. De route leidt over bergpassen en door de kleine en grote Karoo. 
De natuur is hier adembenemend mooi en de wegen zijn perfect.

TOWNSHIPS EN WIJNVELDEN

Eenmaal in Addo bezoeken we Addo Elephant Park. Ook bezoeken we een Private Safari. Je ziet wilde dieren 
in hun natuurlijke omgeving, komt oog in oog te staan met leeuwen en neushoorns. We gaan naar een echte 
struisvogelfarm, waar we van alles te weten komen over deze bijzondere dieren. Magnifiek is de Garden 
Route, wereldwijd beroemd om zijn schoonheid en natuur. Hier rijden we over prachtige wegen, door bossen 
en langs de kust.

OVERWELDIGENDE NATUUR

14 DAGEN
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WESTERN CAPE
BIKE RIDE
  een feest voor 

            al je zintuigen
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Dag 1:    Amsterdam - Cape Town
Dag 2:    Vrije dag in Cape Town
Dag 3:    Cape Town - Stellenbosch [180 km]
Dag 4:    Stellenbosch - Montagu [200 km]
Dag 5:    Montagu - Oudtshoorn [270 km]
Dag 6:    Oudtshoorn - Graaff Reinet [320 km]
Dag 7:    Graaff Reinet - Addo [240 km]

REISSCHEMA
Dag 8:    Vrije dag in Addo
Dag 9:    Addo - Knysna [300 km]
Dag 10:   Knysna - Arniston [360 km] 
Dag 11:   Arniston - Hermanus [250 km]
Dag 12:   Cape Town [200 km]
Dag 13:   Vrije dag in Cape Town geen overnachting

Dag 14:   Cape Town - Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA
Westkaap, Oostkaap.

STATEN

De Townships, Tafelberg, Kaapstad, Kaap de Goede Hoop, de 
wijngebieden, de Karoo, Addo Elephant Park, Scotia Safari, 
Pinguïns, The Garden Route.

HOOGTEPUNTEN
Kaap de Goede Hoop, Tsitsikamma, Cape Agulhas, Addo 
Elephant Park.

PARKEN

Het eten en drinken in Zuid-Afrika is van de buitencategorie. Overal kun je heerlijk en gezond 
lunchen en dineren, in de avond natuurlijk met een goed glas wijn. Zuid-Afrika is genieten, geeft je 
dat écht ontspannen vakantiegevoel. Met dank aan de buitengewoon aardige en gastvrije mensen. 
Deze tour is in één woord super fantastisch.

AARDIG EN GASTVRIJ

CAPE TOWN

14 DAGEN



NAMIBIE-
BOTSWANA 

TOUR
Een echt uniek 

             avontuur

Je kent de fantastische Western Cape Bike Ride, je hebt 'm al gedaan 
maar wilt nog iets anders, een stapje verder. We gaan in 2023 een 
avontuur beleven met de eerste Namibie-Botswana tour op Harley-
Davidsons. Uiteraard begint en eindigt deze tour bij de Harley-
Davidson dealer in Kaapstad.

22 DAGEN
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22 DAGEN

Dag 1:    Amsterdam - Cape Town
Dag 2:    Vrije dag in Cape Town
Dag 3:    Cape Town - Springbok [590 km]
Dag 4:    Springbok - Keetmannshoop [500 km]
Dag 5:    Keetmannshoop - Windhoek [530 km]
Dag 6:    Windhoek - Swakopmund [350 km]
Dag 7:    Vrije dag in Swakopmund
Dag 8:    Swakopmund - Outjo [420 km]
Dag 9:    Outjo - Etosha Pan [150 km]
Dag 10:   Etosha safari dag
Dag 11:   Gondwana - Tsumeb [330 km]

REISSCHEMA
Dag 12:   Tsumeb - Grootfontein - Otjiwarongo [300 km]
Dag 13:   Otjiwarongo - Windhoek - Daan Viljoenpark [300 km]
Dag 14:   Daan Viljoen - Windhoek [30 km]
Dag 15:   Windhoek - Gobabis [220 km]
Dag 16:   Gobabis - Kang [500 km]
Dag 17:    Kang - Vryburg [550 km]
Dag 18:   Vryburg - Kimberly  [220 km]
Dag 19:    Kimberly - Beaufort west [490 km]
Dag 20:    Beaufort west - Cape Town [460 km]
Dag 21:    Avondvlucht Cape Town - Amsterdam
Dag 22:    Aankomst Amsterdam

Kijk naar de tourkalender in deze brochure of op onze website.

VERTREKDATA
Zuid-Afrika, Namibië en Botswana

Landen

Hoogtepunten
Etosha en Ruaccana

PARKEN
De Townships, Tafelberg, Kaapstad, Kaap de Goede Hoop, de
Wijngebieden. Dan Namibië met Etosha pan, Ruaccana falls 
en Botswana

41

Avontuur
We gaan er een avontuur van maken. Wel soms flinke afstanden, maar het is goed te rijden in Namibie 
en Botswana. Goede kwaliteit wegen en veel te beleven.

Kwaliteit motoren
We hebben dezelfde kwaliteit motoren, van de Harley-Davidson dealer, die je van ons in Zuid-Afrika 
gewend bent. En we hebben natuurlijk ook net zulke gave hotels als in Zuid Afrika.
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Kleine
terugblik..
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Soms voegen we een datum toe of wijzigt er iets. Kijk voor de laatste informatie op onze website. 
Wil je voor je eigen groep een eigen datum. Dit kan. Neem contact met ons op om te weten wat er mogelijk is.

EXTRA DATA

Heb je na het lezen van onze brochure behoefte aan meer info? 
Wij komen graag persoonlijk bij je langs voor een kennismaking of presentatie. 
Bel ons gerust voor een afspraak. Ronald: +31 6 53 149 199 of e-mail: info@crossroadsmotortours.nl.

MEER INFORMATIE OF PERSOONLIJK GESPREK

Staan vermeld op onze website: www.crossroadsmotortours.nl. 
Klik op de Tour van je keuze, klik op Prijzen en Reserveren, klik een motor aan, en de tourdata met prijzen 
verschijnen.

PRIJZEN

Alle tourdata staan vermeld op de website onder de tab 

Tourkalender
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Dat geldt zeker als het gaat om motoren. Daarom kun je bij Crossroads Motortours kiezen uit 

HARLEY DAVIDSON Motoren in verschillende categorieën en stijlen. Ook zijn enkele andere merken 
beschikbaar.

ieder zijn smaak

KIJK OP ONZE WEBSITE NAAR DE BESCHIKBARE MOTOREN EN MAAK JE KEUZE

kies je 
BIKE

Op onze website zie je welke motoren je voor jouw tour kunt boeken. 
Bel of mail gerust even met ons.
Niet weergegeven merken en modellen kunnen op aanvraag worden gereserveerd.

De keuze die je maakt is medebepalend voor je uiteindelijke reissom.

Let op: niet alle modellen zijn op alle tours beschikbaar. 
Een Trike is beschikbaar op aanvraag en de prijs is afhankelijk van de beschikbaarheid.

Alle motoren zijn (in tegenstelling tot sommige foto’s) voorzien van een windscherm en tassen.

USA en CANADA

Kijk op onze website naar de beschikbare HARLEY DAVIDSON Motoren.

ZUID-AFRIKA
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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Crossroads 
Motortours. Bij het samenstellen van deze brochure is de grootste zorg besteed aan de juistheid van de hierin 
opgenomen informatie. Crossroads Motortours kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige 
onjuist verstrekte informatie via deze brochure.

Crossroads Motortours 
Schoolstraat 20a 
5801 BP Venray 
Ronald: +31 6 53 149 199 
info@crossroadsmotortours.nl  
www.crossroadsmotortours.nl                                
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