Berlin Marathon den 29. september 2019
RunForYou tilbyder grupperejse til Berlin Marathon søndag den 29. september 2019.
Berlin Marathon er blandt de såkaldte World Marathon Majors, som omfatter de seks største
løb i verden. Foruden Berlin er det Boston, Chicago, New York, London og Tokyo Marathon.
Løbet har deltagelse af 40.000 løbere og altid omkring 5.000 danskere. Der er ca. en million
tilskuere på ”rekordernes rute”, hvor der i 2018 blev sat ny verdensrekord, da den 33-årige
kenyaner Eliud Kipchoge løb i den fantastisk tid 2.01.39 og dermed barberede 1 min. 18 sek.
af den hidtidige rekord. Bliver det under 2 timer i 2019 på verdens hurtigste rute? ☺
Vi ser gerne, at familie og heppere tager med på turen, da der er lagt op til en stor fornøjelse
for alle i storbyen Berlin, der byder på utallige seværdigheder og mulighed for shopping i city
og i gågadesystemet tæt på hotellet. Endelig er Berlin Marathon jo en kæmpe event i sig selv!
RunForYou har igen booket de fantastiske lokaliteter på Leonardo Hotel Berlin, Wilmersdorfer
Strasse 32, 10585 Berlin. Afstanden på 4,5 km til start/målområdet fra hotellet minimerer vi
med transport via U-Bahn, taxa, cykler eller med en fælles social opvarmningsgåtur på ca. 50
min. Hotellet er tæt på Frühstückslauf lørdag fra Schloss Scharlottenburg til Olympiastadion.
Besøg: www.leonardo-hotels.com/germany-hotels/berlin-hotels/leonardo-hotel-berlin
Pris pr. person i delt dobbeltværelse er kr. 2.500. Tillæg for enkeltværelse er kr. 1.200.
Der tilbydes tre-sengs-værelser til samme pris pr. person, altså 2.500 kr. Kør-selv koster
ligeledes 2.500 kr. Vi anbefaler dog klart deltagelse på fællesturen, der giver totaloplevelsen.
Prisen dækker: Transport tur/retur med moderne langtursbus til Berlin, 2 overnatninger med
bad og morgenmadsbuffet samt bidrag til rejsegarantifonden samt rejseguide på hele turen.
Startnummer: Startnumrene til Berlin Marathon er også i år et lotteri, hvor kun de heldige
sikrer sig et startnummer ved lodtrækning blandt alle, der anmoder om et startnummer - med
mindre der købes gennem RunForYou samtidig med køb af pakkerejsen. Prisen er 1.200 kr.
Program:
Fredag den 27. september 2019.
Afrejse kl. 06.00 fra Banegården på Drewsensvej i Silkeborg med opsamling ned gennem
Jylland og i Tyskland samler vi deltagere fra øst for storebælt op med forventet ankomst på
hotellet kl. 18.00 efter ophold ved grænsekiosken samt på Marathon EXPO på Flughafen Berlin
Tempelhof for afhentning af startnumre og shopping. Om aftenen tilbydes buffet på hotellet.
Lørdag den 28. september 2019.
Dagen til fri disposition. Der er mulighed for at deltage i ”morgenmadsløbet” på 6 km, shoppe
eller tage en byrundtur eller hvad lysten nu er til! Om aftenen tilbydes pastabuffet på hotellet.
Søndag den 30. september 2019.
Løbsdag. Berlin Marathon starter kl. 9.15. Tidsgrænse for løbere er 6 timer 15 minutter.
Mulighed for bad på hotellet. Kl. 16.30 returneres der mod Danmark. Slut i Silkeborg kl. 00.30.
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
dog kr. 2.000) og for evt. køb af startnummer kr. 1.200 og evt. depositum for leje af chip kr.
300 til kontonummer 6190 9041413216 eller til mobilepay 2675 4900. Restbeløbet kr. 1.500
enkeltværelse kr. 1.700) betales sammen med evt. køb af t-shirt etc. senest den 1. april 2019.
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