Hamburg Marathon den 17. april 2016
RunForYou tilbyder grupperejse til Hamburg Marathon søndag den 17. april 2016.
Hamburg Marathon er blandt danskernes foretrukne maratonløb, idet løbet sammen med
Berlin Marathon er det mest populære danskerløb i Tyskland – masser af danskere ☺
Danskerne deltager år efter år i dette løb, der organisatorisk er helt i top. ”Ordnung muss sein”
– tyskerne har styr på det! Masser af væskedepoter og en fantastisk opbakning på ruten af op
imod en million tilskuere, der råber netop dit navn og underholder med live-musik etc.
Ruten der er forholdsvis flad har som de seneste år start og mål ved messecentret og bringer
dig gennem det store havneområde og blandt andet også langs Elben og om Aussenalstersøen.
RunForYou har i år på denne eksprestur til Hamburg Marathon givet genvalg af hotel, nemlig
med overnatning på Amedia Hotel Hamburg Moorfleet. Hotellet, som ligger i selve
Hamburg – dog 10 km fra Centrum - giver sædvanen tro mulighed for en social god tur for
deltagerne. Søndag morgen kører vi samlet til start og returnere til hotellet efter løbet for at
bade og hygge os med aftenbuffet inden busafgang mod Danmark (de hurtige/ivrige kan dog
bade i målområdet). Vil man ikke vente på bussen for retur til hotellet, kan man tage Sbahnen.
Pris pr. person i delt dobbeltværelse er kr. 1.175. Tillæg for enkeltværelse er kr. 325. Vi
disponerer også over enkelte 3-sengs-værelser. Pris pr. person er ligeledes kr. 1.175.
Pastabuffet lørdag og aftenbuffet søndag inkl. sodavand kan tilkøbes for 200 kr. pr. dag.
Prisen dækker: Transport med moderne langtursbus, overnatning i delt dobbeltværelse med
bad og morgenmadsbuffet, bademulighed på hotellet efter løbet, bidrag til rejsegarantifonden
og lovpligtig moms fra 1.1.2011 samt selvfølgelig guide på hele turen og til Marathon Expo i
Hamburg Messe-und Congress GmbH, Messeplatz 1, Hamburg.
Program:
Lørdag den 16. april 2016
Busafgang kl. 08.00 fra Silkeborg Banegård på Drewsensvej i Silkeborg (der er stor gratis pplads på modsatte side af Drewsensvej i Estrups Gård, for de der har et parkeringsbehov).
Vi kører via grænsehandel direkte til Marathon Expo til nummerudlevering og sportsudstilling.
Herfra videre til hotellet på Halskestrasse 72, Hamburg – www.amediahotels.com/home.html
Efter ankomsten til hotellet og indkvartering er resten af dagen til fri afbenyttelse og
afslapning før DAGEN. Om aftenen har vi reserveret pastabuffet på hotellet kl. 19.00.
Søndag den 17. april 2016
Vi spiser morgenmad fra kl. 06.00 og tjekker ud inden afgang til løbet – ca. kl. 07.45.
Busturen til startområdet tager knap et kvarter.
Starten går kl. 9.00. Sidste målgang er sat til kl. 15.30.
Efter målgang returnerer vi til bussen, der kører tilbage til hotellet, når den sidste af vores
løbere er dukket op. For nogle er der således mulighed for at hygge sig ved boderne i
målområdet inden afgang til hotellet, hvor der er bademulighed og efterfølgende aftenbuffet
fra kl. 16.30. Vil man hurtigere til hotellet, kan man tage S-bahnen – det tager ca. 15 min.
Kl. 18.00 kører vi mod Danmark med forventet ankomst i Silkeborg senest kl. 22.00.
Tilmelding:
Du tilmelder dig via www.runforyou.dk eller ved at sende en mail til jan@runforyou.dk
Du modtager herefter en bekræftelse samt anmodning om betaling.
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