TSC Amsterdam Marathon den 19. oktober 2014 – et løb for alle!
RunForYou tilbyder grupperejse til Amsterdam Marathon søndag den 19. oktober 2014.
Amsterdam Marathon regnes for verdens 4. hurtigste rute.
Løbet har deltagelse af op til 35.000 løbere – fordelt med op til 15.000 på både maraton og
halvmaraton samt 5.000 på en 8 km-rute. Der er således lagt op til et ”løb for alle”. Der er
mere end 200.000 tilskuere på ruterne fra det Olympiske Stadion forbi Rijksmuseum og langs
Amstel River og gennem Vondelpark (byens meget populære åndehul) og centrum og med mål
igen på det Olympiske Stadion.
Ønsker du at have familie og heppere med, er der absolut lagt op til en stor fornøjelse for
disse, idet de 3 ruter jo indbyder til ”løb for alle”. Amsterdam er en farverig storby med
masser af arkitektur og design samt spændende seværdigheder som f.eks. Anne Franks Hus,
Van Gogh Museet og Rijksmuseet og naturligvis de mange kanaler og broer omgivet af flotte
palæer. En kanaltur er jo næsten et must i dette levende café- og barmiljø i Amsterdam.
RunForYou har booket hotel 2 kilometer fra det Olympiske Stadion (start- og mål), nemlig det
4-stjernede hotel Novotel Amsterdam City, der ligger på Europaboulevard 10, Amsterdam.
Besøg: www.novotelamsterdamcity.com
Pris pr. person i delt dobbeltværelse er kr. 2.300. Tillæg for enkeltværelse er kr. 750. Vi
disponerer over enkelte tre-sengs-værelser, her er prisen 2.100 kr. pr. person.
Prisen dækker: Transport tur/retur med moderne langtursbus (Silkebus) til Amsterdam,
2 overnatninger med bad og morgenmadsbuffet samt bidrag til rejsegarantifonden.
Fantastisk buffet på hotellet fredag og lørdag aften kan tilkøbes for 200 kr. pr. buffet ☺
Startnummer:
Købes som udgangspunkt selv via www.tcsamsterdammarathon.nl/en/registration
Startgebyr koster til maraton: 65 Euro (500 kr.), halvmaraton 25 Euro (200 kr.) og 8 km
12,50 Euro (100 kr.) I startgebyret er der på maratondistancen inkluderet en løbetee og i alle
startgebyrer en lånechip – der kan således IKKE anvendes egen chip.
Såfremt du ønsker, at RunForYou klarer tilmeldingen for dig, beder du om dette i tilmeldingen.
Program:
Fredag den 17. oktober 2014. Afrejse kl. 06.00 fra Banegården på Drewsensvej i Silkeborg
med opsamling ned gennem Jylland med forventet ankomst på hotellet kl. 19.00 efter ophold
på Marathon EXPO i Sporthallen Zuid for afhentning af startnumre etc.
Lørdag den 18. oktober 2014. Dagen til fri disposition. Kanaltur eller hvad lysten nu er til!
Søndag den 19. oktober 2014. Start maraton kl. 9.30, halvmaraton kl. 13.20 og 8 km kl.
10.10. Mulighed for bad på hotellet. Kl. 16.30 retur mod Danmark. Slut i Silkeborg kl. 03.00.
Tilmelding og betaling:
Du tilmelder dig via www.runforyou.dk eller ved at maile til jan@runforyou.dk, hvorefter du
modtager en bekræftelse. Inden 5 dage bedes du overføre depositum kr. 1.000 (enkeltværelse
kr. 1.400) + for eventuelt køb af startnummer og buffet fredag og/eller lørdag jf ovenstående
til Sparekassen Kronjylland kontonummer 6190 9041413216. Restbeløbet kr. 1.300
(enkeltværelse kr. 1.650, tre-sengs-værelse kr. 1.100) betales senest den 1. september 2014.
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