Klubtur til Dolomitterne / Lombardiet i Italien.

På klubaftenen d. 11. oktober gav Jørgen Hansen et oplæg til en klubtur til Dolomitterne og Lombardiet i
Italien i september 2022. Dolomitterne er et område i Norditalien mod Schweitz, hvor de store bjerge ligger,
bl.a. Stelvio, Gavia og Mortirolo. Området i Lombardiet indeholder nogle mindre bjerge, men er lige så
interessant at køre i. Bl.a. kan man her passere Muro di Sormano, en stigning på gennemsnitlig 18 % over ca.
2 km.
Jørgen har i en årrække været tour guide for Cycling Tours, der har kørt i nævnte områder.
På klubaftenen var der mange tilkendegivelser om at deltage på en sådan tur. For at vide, om der skal
arbejdes videre med ideen, har Jørgen brug for nogle tilkendegivelser om, hvem og hvor mange der gerne vil
deltage. Jo hurtigere vi er ude, jo bedre i forhold til at reservere hoteller, fly m.v.
En rejse til området vil indbefatte:
• Tidspunkt: 2022 uge 36, afrejse d. 3. sept. – hjemkomst d. 10. sept. – 7 overnatninger og 6 hele cykeldage.
• Flyrejse til og fra lufthavn i nærheden af startsted og slutsted.
• Bustransport fra og fra lufthavn til startsted og slutstedet. Cykelopsamling d. 3. sept. – aflevering d. 11.
sept.
• Transport af egne cykler i lukket lastbil fra Taastrup til startstedet og hjem igen. Chauffører vil være
Jørgen og Jan, der i mange år har kørt cykler til destinationerne for Cycling Tours.
• Indlogering på 3 stjernede hoteller incl. Halvpension.
• Følgebil med chauffør på turene til forplejning, skiftetøj, reservedele, værktøj og egne reservehjul).
• 2 guider (foran og bagved). Der er tale om Social ride. Dvs. der køres samlet ud og hjem (dog gives frit på
vej op ad bjergene med opsamling på toppen).
• Minimum deltagere 15, men gerne 20.
• Pris ca. 8500-9000 kr.
• Regnskab for turen udarbejdes og fremlægges for deltagerne.
Har du lyst til at deltage, så giv besked til Jørgen Hansen på mail picajeh@mail.tele.dk eller ring på 27216924.
Ring evt. for nærmere oplysninger.

