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Vad är detta? Så här säger BMW själva! 
BMW Motorrad Days are back. After two years of pandemic-related standstill, our biggest brand event is 
finally back on the road again. And we’ve got two big surprises in store: in 2022, BMW Motorrad Days will 
take place in Berlin for the first time. The event will be held on 2-3 July at the Messe Berlin Summer 
Garden. But that’s not all – one day before the event, you can already visit the Pure&Crafted Festival 
presented by BMW Motorrad at the same venue.  

Expect plenty of custom bikes, live music, New Heritage culture, fashion and lifestyle accessories at the 
Pure&Crafted Festival on Friday. Just the right programme to launch into a weekend of motorcycle action as 
you meet countless friends and like-minded people. BMW Motorrad Days will then offer you two whole days 
of action shows, ride outs and test rides, motorsports, off-road adventures, new products as well as, of course, 
live music and a lively party. In other words: the whole BMW Motorrad world. And because the event will 
take place in Berlin, you can even take a look behind the scenes of the motorcycle production as part of a 
BMW factory tour. Save the date right away!  

Upplägg resa till Motorrad Days 
Träffen inleds fredag 2022-07-01 med Pure & Crafted Festival och fortsätter på lördag – söndag 2022-07-02 
– 03 med Motorrad Days. Det går utmärkt att ta sig till Berlin på eget sätt så ses vi där men vill man delta i 
denna klubbresa dit har vi ett upplägg enligt nedan.  

Resa till träffen 
MC-körning från Kiel/Rostock till Harz, några dagars rundresa och därefter lugnt och fint mot Berlin.Vi kör ca 
200 - 300 km per dag och stannar på en del intressanta platser. Körningen kan betraktas som ”enkel” och 
fungerar utmärkt med passagerare. Boende på hotell vilka vi förbokar inklusive middag på kvällen. Vi blir 
maximalt ca 20 personer, förare och eventuella passagerare.  Finns det fler intresserade får dessa tillgång till 
rutter etc. men löser resten själva.  

Här följer ett preliminärt program: 

2022-06-25 Dag 1 
Lördag 

Resa Kiel alt. Rostock – Bad Bodenteich  
https://en.wikipedia.org/wiki/Bad_Bodenteich 

2022-06-26 Dag 2 
Söndag 

Resa Bad Bodenteich – Hartz / Braunlage.  
https://en.harzinfo.de/destinations/destinations-from-a-to-z/braunlage  

2022-06-27 Dag 3 
Måndag 

Körning i Hartz eller vilodag. 
https://www.nationalpark-harz.de/en/start/  

2022-06-28 Dag 4 
Tisdag 

Körning i Hartz eller vilodag.  
https://www.motorcyclelife.eu/category/motorcycle-trips/the-german-harz-
mountains-tour-2012/ 

2022-06-29 Dag 5 
Onsdag 

Hartz - Lübbenau/Spreewald (Tysklands Venedig).  
https://www.luebbenau-spreewald.com/en/home.php?lang=EN  

2022-06-30 Dag 6 
Torsdag 

Lübbenau/Spreewald – Berlin. På vägen stannar vi bl.a. vid Seelowhöjderna där 
ett av andra världskrigets värsta slag utkämpades mellan Tyskland och 
Sovjetunionen.   
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Seelowh%C3%B6jderna 

  

https://en.harzinfo.de/destinations/destinations-from-a-to-z/braunlage
https://www.nationalpark-harz.de/en/start/
https://www.luebbenau-spreewald.com/en/home.php?lang=EN
https://sv.wikipedia.org/wiki/Slaget_vid_Seelowh%C3%B6jderna
https://www.google.se/imgres?imgurl=https://www.hispania-tours.com/uploads/pics/garmischHead.png&imgrefurl=https://www.hispania-tours.com/motorcycle-tours/bmw-motorrad-days/&docid=rtm9E7MYW6n6eM&tbnid=vJD6HWtOsJWcVM:&vet=10ahUKEwiuhtHenZTYAhXGJZoKHUOyAQk4ZBAzCFEoTzBP..i&w=580&h=184&bih=1062&biw=1920&q=motorrad%20days&ved=0ahUKEwiuhtHenZTYAhXGJZoKHUOyAQk4ZBAzCFEoTzBP&iact=mrc&uact=8


BMW MC-klubben till Motorrad Days 2022 i Berlin, Tyskland  

2022-06-25 – 2022-06-30 

Motorrad Days 2022- Prospekt Intresse.docx              - 2 -  Version 22-03-03 

På plats i Berlin 
Boende på plats får var och en lösa själv. Det lär vara svårt att hitta hotellrum i direkt anknytning till träffen 
men ska finnas en bit därifrån. Leta själv snarast!  

2022-07-01 Dag 7 
Fredag 
 

Pure & Crafted Festival. 
https://www.bmw-motorrad.com/en/experience/stories/brand/bmw-
motorrad-days-2022.html 

2022-07-02 
– 

2022-07-03 
 

Dag 8-9 
Lördag-
Söndag 

Motorrad Days! Vi ses på avtalade platser och tider för umgänge.  Den som 
vill ta sig till träffen på eget sätt är givetvis också välkommen! Mer info här 
https://www.bmw-motorrad.com/en/experience/stories/brand/bmw-
motorrad-days-2022.html  

2022-07-04 Måndag Var och en fortsätter själv utifrån egna önskemål. 

Vad ingår 
• Distribution av deltagarförteckning. 
• Ruttförslag för resan kommer för nedladdning till Garmin/BMW-navigatorer eller mobilapp för 

navigering. Formatet blir Spår som GPX-filer.  
• Bokning av hotellboende på vägen till Berlin (dubbelrum med frukost och middag). Det kommer att 

behövas förskottsbetalning av handpenning. 
• Trevligt sällskap givetvis! 

Vad ingår inte 
• Reseledartjänst. Beroende på hur man kör, vart man vill åka etc. så sätter man samman spontana 

grupper om förslagsvis 2 – 5 motorcyklar varje dag. Var och en måste kunna ta vara på sig själv och 
säkra att man kan ta sig till destinationen varje dag om man kommer bort från sina reskamrater. 

• Boende i Berlin. 
• Färjebokning. Det finns linjer bl.a. Göteborg – Kiel och Nynäshamn – Rostock (eventuell övernattning i 

Rostock får också bokas själv).  
https://www.stenaline.se/rutter/goteborg-kiel  
https://www.directferries.se/nynashamn_rostock_farja.htm  

Anmälan 

• Du ska vara medlem i klubben. Intresseanmälan gör du på klubbens hemsida. Turordning enligt 
intresseanmälan kommer att tillämpas vid definitiv anmälan om så krävs. 

• Information om definitiv anmälan, ev. kostnader mm kommer senare på hemsidan.  

Lite annat 
• Resan genomförs till självkostnadspris. Var och en betalar själv direkt/på plats för biljetter, boende etc. 
• Vi kommer att köra på oftast ”normala” vägar med varierande asfaltsunderlag. Mycket är inte 

kontrollkört så det kan dyka upp överraskningar!  
• Det är ett måste att man själv kan ta sig fram till hotell etc. GPS är ett fantastiskt hjälpmedel men glöm 

inte papperskartor också, bra att ha om GPS-en krånglar eller går sönder. 
 

Välkomna till en minnesrik resa! 

Lars lars.leven@bmwklubben.se  

Andreas andreas.wennborg@bmwklubben.se  
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