
300

91
9

746

933 946

730   

900

700

600

400

50
0

BackTrail bv
Brownfieldlaan 37/1
2830 Willebroek

dream. be l ieve .  exp lore .  d iscover.



OFFROAD REIZEN OFFROAD TRAININGEN ONROAD REIZEN ONROAD TRAININGEN

OFFROAD ONROAD



Tom Vandenbossche 
algemeen management 

sales & marketing 
nieuwe reizen & expedities 

nieuwe workshops 
- 

offroad instructor 
onroad instructor 

offroad & onroad tourguide

Yves Bogaert 
day-to-day 

sales & planning 
operations :: reizen 

operations :: workshops 
- 

onroad instructor 
onroad tourguide



OFFROAD TRAINING 
 

Tom Vandenbossche 
Lieven Schoonjans 

Axel Torfs 
Thomas Van Coillie 
Thomas Coopman 

OFFROAD REIZEN 

Tom Vandenbossche 
Mike De Wolf 

Alain Nys 
Lieven Schoonjans 

Axel Torfs 
Thomas Van Coillie 
Thomas Coopman 

ONROAD REIZEN 
 

Olly + Jill 
Bob Leys 

Erwin Cuyckens 
Yves Bogaert 
Filip De Clercq 

Yves De Bruyne 
Geert Wouters 

Viktor Van Trimpont 

MOTOR TRANSPORT 
 

Dirk Bytebier 
Santi

ONROAD TRAINING 

Yves Bogaert 
Tom Vandenbossche 

ACCOUNTING 

Elaine Boen 

GPS & MAPPING 

Bob Leys 
 

EHBO 

Kristof Bosmans

BACKTRAIL DEDICATED TEAM



DUE  VULCANI 

ETNA-VESUVIUS
Catania - Napels



ROUTES CATANIA - NAPELS 
07-14 OKTOBER

Dag 1  : Heenvlucht + Rit naar Catania  -  174 km 
Dag 2 : Catania naar Agrigento -  310 km     
Dag 3 : Agrigento naar Cefalu - 239 km  
Dag 4 : Cefalu naar Milazzo -  246 km  
Dag 5 : Milazzo naar Catanzaro -  269 km  
Dag 6 : Catanzaro naar Tortora  - 232 km  
Dag 7 : Torotora naar Sorrento -  267 km   
Dag 8 : Sorrento - luchthaven Napels  -  53 km - Terugvlucht België  

Totaal afgelegde kilometers :    +- 1800   km 





www.designisdead.com

Ben je verzot op de Middellandse Zee, liefhebber van indrukwekkende landschappen waarbij bergen en kust elkaar raken? 
Geniet je van de stralend blauwe lucht die glinstert op de felblauwe zee en dat alles terwijl je geniet van een lekkere pasta. 
Dan is deze road-trip door Sicilië en Zuid-Italië echt iets voor jou! 

Let’s make life a ride! 

http://www.designisdead.com
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Persoonlijke begeleiding voor, tijdens en na de reis, door ervaren BMW motorrijders die allen al meerdere reizen begeleid 
hebben 

Vlucht naar Catania en terug vanuit Napels, indien mogelijk met Brussels Airlines of gelijkwaardige maatschappij 

Kwaliteitshotels (4 sterren of hoger) incl. ontbijt 

Diner in het hotel (3-gangenmenu of buffet) incl. dranken-pakket tijdens de maaltijd of op wandelafstand van het hotel 

Transport van de motoren, bagage en materiaal naar Italië en terug naar België 

Bagagetransport tot op de kamer, reservemotor & ondersteuning ter plekke 

Gepersonaliseerde bagagelabels  

Routes via gpx-files 

WAT MAG JE VERWACHTEN ? 



VÒÒR DE REIS
Communicatie 
Info via mail met betrekking tot exacte timings, vluchtgegevens, nodige informatie voor je reis, Whatsapp-groep. 

Moto 
• Levering moto - ongeveer een week voor afreis breng je je motor naar Meeusen Motoren  
• Ontvangst bagagelabels 
• Gespecialiseerd transport van de motoren naar Catania. 
• Je motor dient in orde te zijn voor vertrek  - Onderhoud - Banden -documenten 
• Kofferset 

Bagage 

• Bagage (reistassen - geen harde valliezen) kunnen samen met je motor worden afgezet. Zo reis je in alle comfort 







ZATERDAG 07 OKTOBER
Planning 
• vertrek Zaventem    
       SN3131  07OCT  BRU CTA  11u00 13u40 
• => vlucht van ongeveer 2uur 40 min (geen tijdsverschil) 

• Aankomst Catania 
• Transfer naar de motoren 
• Verwelkoming - Briefing -  
• Omkleden en klaarmaken voor eerste rit richting hotel 

BAIA VERDE 4**** 

•   174 km              
   

Op de eerste dag landen we in Catania op Sicilië waar 
jullie motoren zullen klaarstaan voor een rondrit 
richting hotel 





174 km  



DID
• Approach 
• Project Team
• Different stages
• Vision
• Workshop
• Insights
• SEO - SEA - Facebook Ads
• Production Phase - Services
• Drupal
• Hosting

DELIVERABLES
• Sitemap - Wireframes 
• Design
• Cherries on the cake

BUDGET
• Budget
• Maintenance
• General conditions

Het Grand Hotel Baia Verde ligt op vulkanische rotsen met 
uitzicht op een natuurlijke baai, aan de weg tussen Aci Castello 
en Catania. Dit 4-sterrenhotel beschikt over een buitenbad en 
een gratis fitnessruimte. 

Het Baia Verde wordt omgeven door een tuin met palm- en 
pijnbomen en een semi-olympisch zwembad. Het zonneterras 
van het hotel is ingebouwd in de rotsen en heeft een trap naar 
zee.

HOTEL BAIA VERDE **** 
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ZONDAG  08 OKTOBER
Planning 
• Ontbijt 
• Vertrek vanuit CATANIA richting AGRIGENTO 
• Overnachting Hotel COSTAZZURRA 4**** 

Afstand 
•   310  km                  

We rijden door het Nationaal Park van de Etna, de hoogst nog actieve vulkaan van Europa. Vervolgens rijden 
we richting binnenland van Sicilië, langs charmante stadjes zoals Enna met als eindpunt Agrigento.  
De streek is gekend om zijn citrusgaarden en zoet dessertwijnen, maar uiteraard ook de Vallei der tempels 
(Unesco werelderfgoed)  

Taormina, Grieks theater: Theater dat dateert uit de Romeinse tijd in de 3de eeuw voor Christus. -       Wordt 
nog regelmatig gebruikt voor concerten, theater en opera omwille van zijn uitstekende akoestiek. Het uitzicht 
en panorama zijn adembenemend.  



310 km    









Het hotel heeft zijn eigen museum en spa-gedeelte.  

Het museum bevindt zich binnenin het hotel en biedt 
plaats aan de LA GAIPA Collection, een private collectie 
van archeologische artefacten voornamelijk van Magna 
Graccia en daterend van de IV en V eeuw VC. Het hotel 
ligt op 3 km van de Vallei van de Tempels

HOTEL COSTAZZURRA**** 
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MAANDAG 09 OKTOBER
Planning 
• Ontbijt 
• Vertrek AGRIGENTO richting CEFALU 
• Overnachting Hotel KALURA 4**** 

Afstand 
• 239 km                     

We vertrekken vandaag voor een tocht door het Siciliaanse binnenland langs vele wijngaarden en 
honderden olijfbomen. Via slaperige dorpjes en het Parco della Madonie met de hoogste bergtoppen van 
Sicilië gaat onze tocht richting de kust van Cefalu met zijn witte stranden en smalle steegjes
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239 km         
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Hotel Kalura heeft een panoramisch uitzicht op de baai van 
Caldura en La Rocca van Cefalù. Het biedt directe toegang tot 
een privéstrand.  De kamers in mediterrane stijl van Kalura 
zijn voorzien van airconditioning, een satelliet-tv en een 
minibar. Alle kamers hebben een balkon en het merendeel 
kijkt uit op de zee.

Hotel KALURA  **** 











DINSDAG 10 OKTOBER
Planning 
• Ontbijt 
• Vertrek CEFALU richting MILAZZO 
• Overnachting Hotel EOLIAN  4**** 

Afstand 
•    246 km                    

We rijden vandaag via kleine dorpjes met hun typische pleintjes en kerken en bergachtige kustwegen met 
fantastische uitzichten. Oa Nicosia om te eindigen in Milazzo.  

Milazzo: De meeste mensen komen hier om de ferry te nemen naar de Eolische eilanden, maar het oude 
stadscentrum en de landtong (waar ons hotel is gelegen) zijn prachtig om te ontdekken. De “Piscina di Venere” vind 
je ook in Milazzo. Bij goed weer is dit de meest idyllische plek om te zwemmen. Een natuurlijk zwembad omgeven 
door rotsen.  
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246 km  









Het Eolian Milazzo Hotel ligt op slechts 10 minuten lopen van het 
Castello di Milazzo en op 1 km van het centrum van Milazzo, en 
biedt designkamers en 2 buitenzwembaden. Het Capo Milazzo-
strand vindt u op 200 meter afstand. 

EOLIAN **** 
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WOENSDAG  11 OKTOBER
Planning 
• Ontbijt 
• Rit van MILAZZO naar CATANZARO 
• Overnachting GRAND Hotel PARADISO 4**** 

Afstand 
•  269 km                           

Vandaag nemen we de ferry richting vaste land. We hebben de mogelijkheid op te kiezen tussen een 
bergroute die ons naar het Nationaal park van Aspromonte brengt met uitdagende bergpassen en 
scherpe bochten of een kustroute die ons op een rustige manier de Ionische kust toont 

FERRY:  
-       one way met moto: 15€ per pax met moto  
-       een ferry elke 40 minuten  
-       overtocht duurt 20 minuten  



269 km  
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Het hotel ligt op 1 km van het strand van Catanzaro en 
biedt elegante kamers en een een wellness.  

Het hotel heeft een panoramisch zicht op zee. 

GRAND HOTEL PARADISO **** 
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DONDERDAG 12 OKTOBER
Planning 

• Ontbijt 
• Vertrek CATANZARO richting TORTORA 
• Overnachting Hotel PIANETA MARATEA 4**** 

Afstand 
•  232 km                  

De rit vandaag gaat verder in Noordelijke richting. 300 km door de bergen, het Nationaal park Sila via de 
vallei Silla Greca met oa het dorpje Longobucco.  Verwacht je vandaag maar aan een steile klim, 
panoramische vergezichten en bochtige bergwegen.  



  232 km         







Het hotel ligt halfweg tussen het historisch centrum 
en het Cristo Redentore beeld. Het hotel beschikt 
over een mooi olympisch zwembad.

HOTEL PIANETA MAREATA ****











VRIJDAG 13 OKTOBER
Planning 
• Ontbijt 
• Vertrek TORTORA richting SORRENTO 
• Overnachting Hotel GRAN PARADISO 4**** 

Afstand 
•       267 km  
               

De laatste volledige rijdag. We gaan richting Sorrento met zijn bekende AMALFI kust. Sorrento ligt op enkele 
kilometers van Napels. Onze route brengt ons opnieuw door een bergachtige regio, nl die van het Pollino 
Nationaal park.  



267 km  
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Het hotel Gran Paradiso heeft een panoramisch uitzicht over de 
golf van Napels en de Vesuvius. Er is een gratis pendeldienst die 
u naar het centrum van Sorrento brengt.  

HOTEL GRAN PARADISO **** 

Campania
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ZATERDAG 14 OKTOBER 
 VERTREK 
Planning 

• Ontbijt / vertrek Sorrento richting Napels 
• vertrek Sorrento richting Napels  
• luchthaven SN3170  14 Oct  NAPELS - BRUSSEL 12h45 – 15u05  
=> vlucht van ongeveer 2 uur naar België 

• Aankomst aan vrachtwagen 
• Omkleden en bagage afgeven voor transport naar Belgie 
• Handbagage klaarmaken 
• Motoren / sleutel / motorpapieren checken en afgeven voor transport 
• Transfer naar de luchthaven 
• Terugvlucht naar Belgie  
• Afscheid  

Afstand 

• 51 km             
   



53 km    



Al onze routes worden in samenspraak met uw BMW Motorrad dealer besproken.  
De routes worden uitgestippeld aan de hand van Michelinkaarten en worden jullie aangeleverd in GPX files. 
 
BACKTRAIL zorgt voor: 

Goedgekeurde en reeds gereden routes door onze begeleiders. 

Ervaren begeleiders zullen jullie ter plaatse helpen met het opladen en het verhelpen van eventuele mogelijke 
problemen met de routes; 

Per dag een handige A3 om de route’s en bezienswaardigheden op te volgen. 

De begeleiders zijn steeds motorrijders ( 1 op de bezemmotor en 1 in de assistentie-vrachtwagen)  en blijven bij de 
groep van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat  

Dagelijkse toelichting van de route van de volgende dag  

Technische assistentie + assistentiewagen 

ROUTES & BEGELEIDING 



MOTO UITRUSTING 
VERPLICHT 
• Motorjas met bescherming 
• Motorbroek met bescherming 
• Motor boots 
• Handschoenen 
• Helm  
• Degelijke Regenbroek + jas bij voorkeur om over je 

motoruitrusting te trekken 
• GPS 

OPTIONEEL 
• Tanktas 

MOTO 
• Recent onderhoud en goede banden

ADMINISTRATIE 
• Rijbewijs 
• Identiteitskaart 
• Paspoortplicht na te kijken 
• Motor verzekering  
• Annulatieverzekering 
• Bijstandsverzekering 
• Inschrijvingspapieren moto 
• reservesleutel 

Check van alle documenten de vervaldatum! 



TRANSPORT 

Backtrail werkt samen met zijn vaste transporteurs.  

Dirk Bytebier “SMT” en Marcel van de Sande “Santi” 
staan al jaar en dag in voor de transporten van onze 
motoren naar de diverse bestemmingen.  

Wij, Backtrail, zorgen met een assistentie-voertuig ter 
plekke voor het transport van de bagage en 
reservemotor.  





Financieel 2 Vulkanen 

Op basis van een 
tweepersoonskamer

Koppel met 1 motor 2695 Euro pp

Koppel met 2 motoren 3095 Euro pp

Op basis van een 
éénpersoonskamer

Single persoon 3395 Euro pp

Prijzen per persoon  

Inclusief: 

• Directe heen en terugvlucht met Brussels Airlines 
• 7 overnachtingen op basis van kamer en ontbijt 
• 7 avonddiners met huiswijn & water tijdens het diner 
• Transport motoren  
• Bagagetransport ter plekke 
• De btw (2,73%) 
• Reisbijstandsverzekering 

Extra  
• Mogelijkheid tot annulatieverzekering : 6% van de totale reissom
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TOT IN OKTOBER !




