Tour de Als 2019
Kære Cykel kammerat
Så skal der sættes X i kalenderen til denne skønne klubtur i Syddanmark.
I samarbejde med Hotel Scandic Sønderborg og DCU Idrættens hus, udbydes dette dejlige ophold.

Dato:
Søndag d. 9/6-19 (Pinsedag) afgang formiddag
Onsdag d. 12/6-19 Hjemkomst eftermiddag
Destination:
Hotel Scandic i udkanten af Sønderborg bliver vores base.
Der tilrettelægges ture ud fra denne destination i 1-2 distancer. (80-150 km på racercykel)
Der er mulighed for at benytte sig af alle Hotel Scandic faciliteter som motionsrum, pool og aktivitetsrum.
Transport information:
Vi cykler fra OGF søndag formiddag til Bøjden. Sejler over til Fyns Hav og cykler videre frem til vores Hotel.
Hjemturen vil være det samme – evt. med mulighed for at cykle op igennem Jylland – men på egen hånd.
Priser: 4 cykeldage – 3 overnatninger (Priser er ud fra 30 deltager)
Ophold i dobbeltværelse med ½ pension
Færgeoverfart – gruppe t/r incl. cykel
Fællesudgifter (overslag – færgebillet til biler, benzin, forplejning)
Tilskud fra Klub fratrukket (afsat 300 kr. – vi har ikke fået tildelt tilskuddet for 2019 endnu, derfor forbehold)
I alt 2.300 kr. pr. person
Tillæg for enkeltværelse er Kr. 1055 kr.
Frokost for egen regning når vi cykler. Bagsmæk drikkelse når vi er hjemme bliver billigt. 😊
Kaptajn / Tovholder:
Kaptajner tildeles når vi kender rytterantallet og hvilke hold der skal etableres.
Ture og endeligt program vil blive meldt ud i løbet af april/maj 2019.
Service / følgebil:
Vi håber på at der er nogen der vil afdække denne lille tjans. 1-2 biler el. 1 bil m. trailer (2 personer)
Det vil være begrænset hvad der skal serviceres med på denne tur.
Transport af bagage og evt. møde os på turen med frokost der er købt.
Tilmelding – OBS! senest d. 4/11-2018:
Tilmelding og depositum sker via betalingsmodul på webshoppen og er først gældende når der er betalt.
Depositum er 600 kr. for dobbelt værelse og 800 kr. for enkelt værelse. Restbetaling ca. 35 dage før afrejse.
Ved afbud binder man sig for de udgifter der ikke kan returneres. Klubben dækker ikke tab.
/Turudvalget - Steen, Lasse og Maiken

