Tikiøb Event præsenterer:

Schleck Gran Fondo
i Luxembourg 19. til 21. maj 2017

90 km og 1.400 højdemeter
162 km og 2.600 højdemeter

Tag med til skønne Luxembourg og deltag i Frank Schlecks Gran Fondo cykelløb.

Lørdag den 20. maj 2017.

Vi tilbyder en eksklusiv cykeloplevelse i udfordrende og varierende terræn. Du bliver en del af en stor fælles international cykelevent. Luxembourg
er som motionscykelland ganske storslået. Du vil opleve stejle bakker og bløde dalstrøg, smukt flankeret af vinmarker. Det lille fyrstendømme favner
alt, hvad vi behøver som moderne motionscykelister.

Hvad er Gran Fondo

Gran Fondo er en international løbsserie for cykelmotionister. Serien organiseres af Det Internationale Cykelforbund UCI. UCI udvælger nationale arrangører til at stå for de enkelte løb. Løbsserien er i 2017 på 20 løb
fordelt over hele verden.

Du får
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Informationsmøde og fælles cykeltur i Danmark forud for turen
Start i UCI Schleck Gran Fondo 2017
Gran Fondo oplevelser jf. program
Overnatning i enkelt/dobbeltværelse på hotel Mondorf Domaine Thermal ****
Morgenmad
Møde med Frank Schleck
Organiseret cykeltur søndag den 21. maj
Pastaparty fredag aften
3 retters middag lørdag aften
Gavepose, drikkedunk og energiprodukter

Pris
kr. 2.950,-

(Tillæg for enkeltværelse kr. 980,-)

Ikke inkluderet:

Tag én ledsager med på weekend i
skønne Luxembourg.

Kørsel t/r Luxembourg
Frokost søndag

Du har også mulighed for at medbringe
ledsager uden cykel til reduceret pris.
Skriv eller ring her efter spec. tilbud.

Schleck & Tikiøb

Et nyt internationalt makkerpar. Samarbejdet betyder store internationale cykeloplevelser, netværksgrupper
og events for duoens Europæiske kunder. De to har kendt hinanden siden 2006, hvor Frank var i Danmark for
at deltage i Tikiøbs cykelgadeløb i Hadsten. Et løb Frank i øvrigt vandt.

PROGRAM

Hotel & Spa ophold

Fredag den 19. maj

Indkvartering i Mondorf på hotel- og Spa resort Mondorf Domaine
Thermal. Hotellet ligger mindre end 1.000 meter fra start- og målområdet. Klargøring af cykler. Herudover byder dagen på registrering, nummerudlevering, meet & greet i den officielle løbszone og
pastaparty.

Mondorf Domaine Thermal ****
•
Stor morgenbuffet inkl. varme retter.
•
Fuld adgang Wellness & Fitness områderne
•
Gratis parkering ved hotellet
•
Gratis WiFi
•
Cykel må medbringes på værelset

Lørdag den 20. maj

Morgenmad på hotellet, afgang til start på cykler, Gran Fondo Village, DJ og startfest, start i Gran Fondo 162 km eller 90 km, sejrsceremoni og after party med live musik. 3 retters middag på hotellet. Her
får vi besøg af arrangør og tidligere professionel cykelrytter Frank
Schleck.

Søndag den 21. maj
Morgenmad, organiseret cykeltur på cirka 60 km. Herefter hjemrejse.

Lady-Team

Schleck Gran Fondo er naturligvis også for kvindelige motionscyklister. Vi håber at samle et egentligt kvindehold til
turen. Her vil Majbritt Mortensen være guide og sikre at alle får en super oplevelse. Majbritt cykler selv til hverdag
og deltager i Luxembourg på den korte af de to ruter.

Cykel-guiden

Jesper Tikiøb tager imod dig ved ankomsten til Luxembourg og er din garanti for
et gennemført og veltilrettelagt program. Mere end 20 år i eventbranchen og cykelsporten sikrer den nødvendige erfaring og overblik. Jesper cykler selv til dagligt,
privat som erhverv. Fungerer ofte som cykelguide rundt på de europæiske landeveje.
I Luxembourg stiller Jesper til start på den længste at de to ruter.

Ruterne
162 km og 2.600 højdemeter

90 km og 1.400 højdemeter

Begge ruter er kuperet men har også strækninger med flade stykker, blandt andet langs Moselfloden. Der er ikke tale om egentlige bjerge men
stejle bakker.
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