Vått & Torrt
https://turistmal.se/turistmal-20362.html

Information
Län: Dalarna
Kommun: Gagnef
Kategorier: Motoräventyr
Position: 60.5171,15.0359
Kontaktuppgifter
Tel: 0241-62146
E-post: info@vattotorrt.se
Hemsida: http://www.vattotorrt.se/
Beskrivning
Sveriges enda uthyrning av Endurobågar och skogsmark att åka
i.
Nu har du chansen till årets häftigaste naturupplevelse, hos oss
kan du hyra en Enduro MC och bli skogens konung för några
timmar.
Du behöver inte ha MC-körkort för att köra på våra banor.
På utmanande och tuffa skogsslingor i närheten av vårt hus, får
du känna på hur det är att köra enduro på riktigt. Det blir en
upplevelse utöver det vanligt. Det kan vi lova!

Turistmål.se
Svenska sevärdheter, boenden, aktiviteter
och nöjen på Internet och i mobilen.

För den som är nybörjare att åka mc så har vi
en enkel bana att börja på som går på en åker.
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Ensam eller med kompisar
Vi har för det mesta tillgång till minst 7 st enduro/crosshojar. Så är
ni några kompisar som vill komma och åka tillsammans - så slå
till.
Vi har allt du behöver
Behöver du låna personlig utrustning så har vi till de flesta
storlekar, såsom byxor, stövlar, handskar och hjälm. Dessutom
finns T-shirt, collegetröja, handduk och dusch.
För att boka tid, hör av dig till
Sten F Berglund
Telefon: 0241-60146 eller 070-7648115
Priser
Motorcykel
450:- kr/tim inkl. bensin.
Hyra av personlig utrustning inkl. dusch ingår!
De flesta storlekar för byxor, stövlar, handskar och hjälm.
Vägbeskrivning
Vi finns i byn Nysäl i Gagnef, Dalarna.
GPS-koordinater till uppfart
Lat N 60° 31´ 1?
Lon E 15° 2´ 9?
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