Invitation til Amsterdam Marathon
18.-21. oktober 2019
Kære løbevenner,
I 2019 har Danfoss Marathon Club valgt, at fællesturen skal være en efterårstur til Amsterdam
Marathon. En bustur for DMC-medlemmer, deres familier samt områdets naboklubber.
Den arrangeres i samarbejde med BG Busrejser som en 4 dages tur med 3 overnatninger på
hotel.
Amsterdam Marathon er kendt for sin hurtige og smukke rute. Start og mål tager plads på det
historiske olympiske stadium. Højdepunkterne på ruten er bla. passage af Rijksmuseum, turen
langs Amstel floden og turen igennem Vondelpark. Der er mulighed for vælge mellem 3
distancer. Den 44. udgave af løbet forventes at tiltrække 45.000 deltagere fra 120 nationer.

Program
Fredag d. 18. okt.

Afgang fra parkeringspladsen ved politistationen i Sønderborg kl. 06:00.
Besøg på EXPO messehallen og afhentning af startnumre. Herefter kørsel
og indlogering på hotellet.

Lørdag d. 19. okt.

Fælles sightseeing og frokost i Amsterdam.

Søndag d. 20. okt. Løbsdag. Om aftenen fejres dagens præstationer ved sejrsmiddagen.
Mandag d. 21. okt. Efter morgenmaden checkes ud af hotellet og kursen sættes hjemad.
Forventet hjemkomst om aftenen.
Præcise tider bekræftes senere.

Hotel
Det har ikke været muligt at skaffe hotel til en fornuftig pris i centrum af Amsterdam. Derfor skal
vi bo ca. 10 km uden for Amsterdam i Sassenheim på Van DER VALK Hotel Sassenheim-Leiden.
Distancer og startgebyr
 Marathon: 77,50 € (start kl. 9.30)
 ½ marathon: 31,00 € (start kl. 13.20)
 8 km:
16,50 € (start kl. 10.10)

Pris
Prisen er 3.800,- pr. person i et delt dobbeltværelse og 5.000,- pr. person for et enkeltværelse.
Prisen inkluderer:
 Bustransport
 Hotel med halvpension
 Guidet rundvisning i Amsterdam på dansk (excl. frokost)
For DMC løbere vil tilskuddet være startgebyret + 800,- som refunderes ved hjemkomst efter
klubbens gældende regler.

Mere information



Link til løb: https://www.tcsamsterdammarathon.nl/en/
Link til hotel: https://www.hotelsassenheim.nl/en

Tilmelding
Tilmelding skal ske på DMC’s hjemmeside: Danfoss Marathon Club
Senest tilmelding d. 1. maj 2019
BG Busrejser vil i løbet af maj sende opkrævning ud for betaling af turen.
DMC sørger for en fælles tilmelding til løbet, og opkræver startgebyr fra den enkelte deltager
separat.
Vi forbeholder os ret til mindre ændringer i programmet.

Spørgsmål til turen:
Kontakt: Thomas Teglgaard Andersen: TTAndersen@Danfoss.com eller 30 63 89 97

Hilsen Danfoss Marathon Club

