
MC Lotus Bilzen organiseert de Vriendschapsrit 2023 
in Oostenrijk 

 

Naar aanleiding van haar 50 jarig bestaan in 2022 organiseert MC Lotus Bilzen van 18 t/m 20 mei 
2023 de jaarlijkse vriendschapsrit in Holzgau (Oostenrijk). Het hoofdkwartier is gelegen in het centrum 
van het dorp, in Hotel Neue Post waar alles gecoördineerd zal worden. De 2 avonden met tal van 
animaties, zullen doorgaan in de plaatselijke gemeentezaal. 

Holzgau is een gemeente in het district Reutte op de puinwaaier van de Höhenbach. Het dorp werd 
voor het eerst in 1315 vermeld als Holzge, later als Holzgaw. Op dit moment telt het dorp ongeveer 
390 inwoners. In 1401 werd het een zelfstandige parochie. Het dorp is vooral bekend om zijn 
woningen met beschilderde voorgevels. Enkelen daarvan zijn in de laatste decennia grondig 
gerenoveerd. Het heimatmuseum geeft een impressie van het leven van vroegere generaties in het 
hoger gelegen deel van het Lechtal. 

Programma 
Woensdag 17 mei: 
Van 14.00u tot 20.00u inschrijven in Hotel Neue Post. 

Donderdag 18 mei: 
Van 14.00u tot 20.00u Inschrijven in Hotel Neue Post. 

Mogelijkheid tot het maken verschillende uitstappen of stevige wandelingen. De grote schijf en de 
hangbrug (200 m lang en 111 m hoog zijn enkele van de vele bezienswaardigheden in de omgeving. 
Gratis invidueel dagticket is verkrijgbaar in het door jullie geboekte hotel. Dit ticket geeft ook toegang 
tot de regiobus. Deze rijdt ofwel naar de voet van de Jöchenspitse. Van daaruit kan je op vertoon van 
je ticket gratis via de gerenoveerde kabellift naar boven. Of je kan de route nemen naar een een klein 
plateau met panoramisch uitzicht. 

Motorparade en zegening in de late namiddag. 

Van 18.00u  tot 20.00u : avondmaal in het Hotel Neue Post. Vanaf  20.45u ontvangst door 
burgemeester Florian Klotz  en officiële opening van de vriendschapsrit met gratis welkomstdrank en 
amusement in de gemeentezaal tot in de late uurtjes. 

Vrijdag 19 mei: 
Vanaf 08.30u : afhalen van het lunchpakket. Om 09.00u vertrek van de rondrit. Laatste aankomst tot 
17.00u. Van 18.00u tot 20.00u avondmaal in hotel Neue Post. Rond 20.30u amusement, prijsuitreiking 
en sluiting van het vriendschapstreffen in de gemeentezaal. 

Zaterdag 20 mei: 
Een veilige terugrit gewenst! 
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Inschrijvingspakket 
Het  inschrijvingspakket geeft enkel de mogelijkheid in te schrijven voor het volledige programma van 
de vriendschapsrit. De inschrijvingsprijs bedraagt 110 € voor niet-licentiehouders. Voor BMB 
licentiehouders is er een korting voorzien van 15 € (hetzij 95 €). 

In de inschrijvingsprijs is inbegrepen: 

• 1 T shirt, 2x ontbijt, 2x een warme maaltijd en een avondfeest op donderdag en 
vrijdag. 

• 1 lunchpakket op vrijdag voor de rit en een welkomstdrankje aangeboden door de 
organisator . 

Er is geen enkel verblijf of overnachting voorzien in de volledige inschrijving. 

Inschrijven / reserveren overnachtingen 
Inschrijven en reservaties voor overnachtingen gebeuren via de website van MC Lotus. Klik hier (link 

is external)  Reservering - hotel of slaapgenegenheid - Holzgau (mclotusbilzen.be)  
  

MC Lotus Bilzen en de mensen van Holzgau, heten u van harte welkom op de vriendschapsrit van 18-
20 mei 2023! 

 

https://www.mclotusbilzen.be/index.php/vsr-2023/inschr-form
https://www.mclotusbilzen.be/index.php/vsr-2023/inschr-form
https://www.mclotusbilzen.be/index.php/vsr-2023/informatie-voor-reservering-hotel-of-slaapgenegenheid

