GRANFONDO STELVIO SANTINI 2019

GRANFONDO STELVIO
Vi er glade for at kunne fortælle, at vi i 2019 tilbyder en tur til motionsklassikeren
Granfondo Stelvio Santini i Italien.
Løbsdato: 2. juni 2019.

Det kan du glæde dig til
Granfondo Stelvio er et landevejsløb, som tager udgangspunkt i den hyggelige italienske by Bormio, i hjertet
af De Italienske Alper. Bormio ligger i ca. 1.225 meters højde, og herfra kan du komme ud at cykle på flere
kendte pas fra bl.a. Giro d'Italia.
Her kan eksempelvis nævnes Passo Stelvio, Passo Mortirolo, Passo Gavia, Passo Umbrail, Passo Foscagno.
Løbet har 3 forskellige distancer:
Den lange rute: 151,3 km med 4.058 højdemeter
Mellemruten: 137,9 km med 3.053 højdemeter
Den korte rute: 60 km og 1.950 højdemeter
Den korte rute har kun én reel stigning, nemlig Passo Stelvio, og her er der tale om i alt 1.950 højdemeter.
Mellemruten indbefatter Passo Teglio og Passo Stelvio, hvor der samlet er 3.053 højdemeter i alt.
Den lange rute inkluderer også Passo Mortirolo, og her bliver ruten samlet på 4.058 højdemeter i alt.
Side 1 af 5
Ruby Rejser | Mejlgade 46B | 8000 Aarhus C | Tel. +45 86 15 35 99
ruby@ruby-rejser.dk | www.ruby-rejser.dk

Du får ved indskrivningen udleveret en pose med diverse merchandise, startnummer, chip, label til at klistre
på frempind eller overrør med info om stigningerne, samt en stor pose til dit overtøj og tørt tøj i forbindelse
med at skulle køre ned fra Stelvio efter selve løbet.
På den lange rute er der opstillet 5 super fine depoter.
Der er på samme vis opstillet diverse zoner umiddelbart efter depoterne til at skille sig af med affald, og
samtidig er der seks steder, hvor du kan få mekanisk assistance.
Læs mere om Granfondo Stelvio Santini på løbets egen hjemmeside.

Sværhedsgrad 3-4
Et løb med en middel til krævende sværhedsgrad gennem kuperet terræn og ad veje der indimellem er af
blandet kvalitet. Lidt grusveje kan forekomme. Deltagerne må have en god kondition.

Indkvartering
Hotel Baita Dei Pini er efterhånden blevet en klassiker blandt cykelgæster i Bormio, hvor gæsterne igen og
igen efterspørger dette hotel.
Der bliver serveret gourmetmad i særklasse, og særligt er det et overflødighedshorn, når det kommer til
morgenmaden på hotellet. Der er værelser af meget høj kvalitet, samt et wellnessområde, hvor du finder
både dampbad, tyrkisk bad og jacuzzi.
Derudover er der et udsøgt cykelopbevaringsrum, hvor du finder reparationsstand og nødvendigt værktøj. Her
er der også mulighed for, at du kan vaske din cykel, og der er gratis vask af cykeltøj. Alt dette samlet i samme
cykelkælder.

Program for turen
Torsdag:
Ankomst. Efterfølgende vil det være fornuftigt at tage med på en lille prøvetur, efter at cyklerne er blevet
samlet og klargjort. (Guider og flygæster ankommer midt på eftermiddagen).
Vi vil på prøveturen bl.a. køre op til søerne Lago Scale, Lago di Cancone og Lago di San Giacomo. Om aftenen
er der velkomst af guiderne.
Fredag:
Du kan vælge at tage med på den flotte og guidede tur op over Passo Umbrail og herfra ind i Schweiz, hvor vi
efter en flot nedkørsel mod Santa Maria kører retur mod Italien og herfra den "rigtige" vej fra Prada della
Stelvio op via 48 hårnålesving mod toppen af Passo Stelvio. Fra toppen er der nedkørsel mod hotellet i
Bormio.
Lørdag:
Her vil vi være behjælpelige med ruteforslag, men vi vil råde dig til ikke at presse dig selv for hårdt, idet det er
fornuftigt at spare på krudtet indtil selve løbsdagen.
Du kan dog godt køre op mod f.eks. Passo Gavia. Skulle du have lyst til at prøve de termiske bade, der er i
byen, er dette også en mulighed. Endelig er selve Bormio by vældig hyggelig at spadsere en tur i.
Der er mange hyggelige caféer og flotte butikker. Der vil være briefing om løbet og løbsdagen i forbindelse
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med aftensmaden lørdag aften.
Søndag:
På løbsdagen vil der være mulighed for tidlig morgenmad.
Vi har selvfølgelig rutinerede guider med på de guidede ture, som vil blive fordelt på 2-3 hold.
Chefguide på denne tur: Gert Caspersen

1 person. Delt dobbeltværelse - pris per person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

23

30-05-2019

03-06-2019

4 nætter

4998,-

BESTIL

1 person. Enkeltværelse med bad og toilet – Pris pr. person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

23

30-05-2019

03-06-2019

4 nætter

6998,-

UDSOLGT

2 personer. Dobbeltværelse med bad og toilet – Pris pr. person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

23

30-05-2019

03-06-2019

4 nætter

5298,-

BESTIL

3 personer. 3-sengsværelse med bad og toilet – Pris pr. person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

23

30-05-2019

03-06-2019

4 nætter

4998,-

BESTIL

4 personer. 4-sengsværelse med bad og toilet – Pris pr. person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

23

30-05-2019

03-06-2019

4 nætter

4998,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 16. december 2018.

Praktiske Informationer
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Granfondo Stelvio løbsdato: 2. Juni 2019

Inkluderet i prisen – Kør selv:

4 overnatninger på det 4* hotel Baita Dei Pini i delt dobbeltværelse
4 x morgen- og aftensmad
Startnummer til løbet
Aflåst rum til cykelopbevaring
Lokale til reparation, klargøring og vask af cykler
Adgang til sauna, dampbad og jacuzzi i hotellets wellness-afdeling
Rutinerede cykelguider
Guidede cykelture og daglig briefing
Følgebil på guidede cykelture
Mulighed for vask af cykeltøj
Tillæg:
Ekstra nat i dobbeltvær. (pr. nat): kr. 800,Ekstra nat i enkeltvær. (pr. nat): kr. 1.250,*Cykeltransport er inkluderet i flyrejsen.

Yderligere inkluderet i prisen ved flytransport:
Flytransport t/r. (inkl. bagage)
Transfer mellem lufthavn og hotel t/r
Cykeltransport (cykelopsamling sker 3 dage inden afrejse)
Ikke indkluderet i prisen:
Drikkevarer
Frokost
Evt. forsikringer
Evt. omkostninger ved afhentning på ruten af taxi el. lign.
Cykeltransport
Transport:
På denne tur er der mulighed for flytransport fra København eller kør-selv.
Fly - Udrejse den 30. maj 2019 kl. 08.25 – 10.30
Fly - Hjemreje den 03. Juni 2019 kl. 11.20 – 13.25
Mødetid i lufthavnen er 2 timer før afgang.
Der er Ruby Rejser-guider med på flyet.
Flyvningen er med SAS, hvor der må medtages 23 kg indchecket bagage + 8 kg håndbagage.
For gæster der vælger at køre selv, anbefaler vi turen via Fernpass (på grænsen mellem Tyskland og Østrig) og
Reschenpass (på grænsen mellem Østrig og Italien – I alt ca. 1160 km fra Padborg eller Puttgarden. Det er den
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korteste rute og en utroligt flot tur.
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