VI ER DANMARKS ENESTE UDBYDER AF STARTNUMRE OG TURE TIL LA FAUSTO COPPI

LA FAUSTO COPPI
La Fausto Coppi Le Alpi del Mare GranFondo er et international cykelløb, der i
2018 køres i sin 29. udgave. La Fausto Coppi er en af de fire “store” begivenheder
på den italienske GranFondo scene, og det er meget populært både nationalt og
internationalt.

La Fausto Coppi
Du kan vælge mellem to ruter på 177 km eller 111 km.
Kendskabet til La Fausto Coppi er uløseligt forbundet med de smukke landskaber og de vanskelige veje – år
efter år, er det udviklet på de stejleste bakker og de mest stemningsfulde veje i provinsen Cuneo, som i
cykelforhold kan måle sig med Dolomitterne.
Måske du allerede har kørt La Marmotte flere gange og gerne vil prøve noget nyt? Så kunne La Fausto Coppi
være lige noget for dig. Læs evt. mere om dette spændende løb i denne fine artikel skrevet af Hans Henrik B.
Jørgensen fra Cykelmagasinet – Granfondo Fausto Coppi

Indkvartering
Indkvartering
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Du bor alle 4 overnatninger på Cristal Hotel (05. Juli til den 09. Juli 2018)
2 x aftensmad (til aften er inkl. ½ l. vand og 1/4 l. vin)
4 x morgenmad
Ophold i delt dobbeltværelse.
På løbsdagen vil der være morgenmad fra kl. 05:00
Mulighed for at medbringe sin cykel på værelset.
Mulighed for parkering gratis uden for hotellet. Alternativ parkering i hotellets garage koster €5 pr.
dag pr. bil – betales direkte til hotellet.

Guideservice
Guideservice

VIGTIGT!! La Fausto Coppi bliver ikke afviklet som La Marmotte og vi har ikke den samme guideservice til La
Fausto Coppi.
Dette produkt henvender sig til dig, som er klar på at klare dig selv dernede. Vi er dog aldrig længere væk end
et telefonopkald.

Teknisk information
Teknisk information

For at deltage i løbet skal du være mellem 17 & 64 år gammel. Og vi anbefaler du er god cykelrytter for at
deltage i løbet. Dette bl.a. fordi vejene er meget udfordrende og kræver god teknik.
Start og ankomststed i Cuneo, Piazza Galimberti.
To længer af løbet er tilgængelige: 177 km. og 111 km.
De GranFondo 177 km ruten.
Højdemeter: 4.125 hm .
Start ved 07:00 fra Cuneo, piazza Galimberti, Pian Pietro (1354 m), Colletta di Rossana, la Piatta Soprana (1136
m), Colle Fauniera (2480 m), Madonna del Colletto (1310 m) , Cuneo.
De Mediofondo 111 km ruten.
Højdemeter: 2.500 hm.
Start ved 07:00 fra Cuneo, piazza Galimberti, derefter klatre Colle Fauniera (2480 m) og Madonna del Colletto
(1310 m), Cuneo.

Tilmelding
Tilmelding

Ved tilmelding skal vi bruge flg. oplysninger fra dig:
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Fulde navn jf pas
Adresse, Postnr & by
Mobilnr
Mailadresse
Fødselsdato
Størrelse i cykelbluse
Dit licensnummer samt hvilken organisation der har udstedt denne

Bemærkninger
Bemærkninger

For at deltage i La Fausto Coppi skal du have både en gyldig cykellicens udsted af Dansk Cykel Union samt
medbringe underskrevet lægeerklæring. Link til den lægeerkæring La Fausto Coppi vil have du bruger.
Se HER
Har du ikke cykellicens skal der købes en “dags-licens” dernede på dagen. Pris € 10,-. Der kan forekomme kø,
ved udstedelsen af denne.
Registrering og afhentning af startnumre samt check af cykellicens eller lægeerklæringer vil finde sted i
Cuneo, Piazaa Galimberti:

Bestil

Praktiske Informationer
Praktiske Informationer

Inkluderet i prisen
4 overnatninger på Hotel fra 05. - 09. Juli 2018
Halv pension
1 startnummer La Fausto Coppi 2018
Ikke inkluderet

Drikkevarer
Frokoster
Evt. forsikringer
Transport til og fra Cuneo
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