
ISLE OF MAN - TT 2020

Het Eiland Man, voor velen DE droom. Men wil er wel ooit 
eens naartoe, maar ????? 
Geef toe, je moet er toch ONCE IN A LIFTIME geweest zijn! 

Gierende banden, kneedowns, wheelies, de geur van 
verbrande rubber, jumps, een motor die in een razende 
vaart, slechts 2 meter van je verwijderd, tegen 250 km per 
uur, voorbij raast zodat je hart tekeer gaat en toch bijna stil 
staat. Allemaal gevoelens die je tijdens de TT meevoeren 
naar onbekende hoogtes. Duizenden motors in alle geuren 
en kleuren, special paints, sidecars, crossers, Drag-Racers 
 ....... en het prachtige eiland “MAN” De piloten, heel 
ervaren, snel, sneller, snelst!!!!!!!!! 
Overal op het hele prachtige eiland zijn er evenementen, 
shows, spektakel en bezienswaardigheden. 

05/06/2020 – 14/06/2020 – 10 dagen / 9 nachten 

Verblijf in Sefton Express**** te Ballasalla

05/06  P&O Ferries Zeebrugge / Hull – aankomst 06/06 te Hull 

06/06  motorrit naar Heysham – overzet met IOM van Heysham naar Douglas 

07/06  Mad Sunday 

08/06  Dag van de Races 

09/06  Geen races - vrij rijden en evenementen 

10/06  Dag van de Races 

11/06  Geen races – vrij rijden en evenementen 

12/06  Dag van de Races 

13/06  overzet met IOM - Douglas / Heysham 

Daarna rit naar Hull, nachtboot met P&O van Hull naar Zeebrugge - aankomst 14/06 

Vroegboektarief per persoon op basis van 2 personen in een dubbel/twin kamer/hut : € 1795 (piloot
op motor) en € 1545 (duo) 

Inbegrepen: P&O vanuit Zeebrugge* / Hull en terug, 2 pers. binnenhut met privé-sanitair, ontbijt en 

diner, IOM overzet Heysham / Douglas en terug, 7 overnachtingen met ontbijt in het Sefton Express  

Hotel te Ballasalla – eigen badkamer, toeristische infomap, belangrijkste info over de mooiste plekjes 

en de route op gps.  

* Europoort of Eurotunnel enkel op aanvraag 

Vroegboektarief gegarandeerd voor reservaties tot 30/09/2019 

Tel. +32(0)473 895 063 - info@motorreis.com – www.motorreis.com


