STARTNUMMER OG DEPOTSERVICE TIL CYKLING I PYRENÆERNE

MARMOTTE PYRÉNÉES STARTNUMMER
Rigtig mange kender den traditionelle La Marmotte i de franske Alper, men nu
kan du prøve kræfter med et tilsvarende løb, Marmotte Pyrénées.
Løbsdato: 29.08.2021

Startnummer og depotservice til La Marmotte Pyrénées
La Marmotte Pyrénées byder på ikke mindre end 5500 højdemeter fordelt på kun 163 km.
På La Marmotte Pyrénées skal en af de hårdeste Tour de France stigninger, Col de Tourmalet, køres fra
begge sider. Alene dét kan virke lidt skræmmende, men læg så lige Hourquette d'Ancizan, Col d'Aspin og til
slut det legendariske Hautacam oveni, så har du en udfordring ud over det sædvanlige.
Som noget helt nyt er det i år muligt at købe dit startnummer og depotservice hos Ruby Cycling uden også
at købe indkvartering. Når du køber denne pakke er det vigtigt, at du kommer til vores informationsmøde
(FREDAG eftermiddag/aften) på Hotel Soleil Levant i Argeles Gazost - da du her vil få udleveret dine
depotposer.
Vi har ikke mulighed for at udlevere disse på andre tidspunkter. Tidspunktet vil blive oplyst i
rejseinformationen.
Vil du selv stå for transport og ophold så køb dit startnummer hurtigt og nemt direkte her på siden. De
franske bjergtoppe venter!
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1 person. Marmotte Pyrénées Startnummer og depotservice
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Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 23. september 2020.

Praktiske Informationer
Løbsdato: 29. August 2021
Prisen inkluderer:
Startnummer til Marmotte Pyrénées
Ruby Rejsers "Danmarkskendte" depotservice
Prisen inkluderer ikke:
Ophold i forbindelse med løbet (kan også bestilles via Ruby Rejser)
Cykeltransport ( kan tilkøbes mod tillæg på kr. 1.500,-)
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