Vær med til

Stavanger Marathon
27. august 2022

½ Marathon - Marathon

Tilmelding:
www.sportstiming.dk/event/9745
Facebook:
www.facebook.com/
events/549173716366703
Spørgsmål:
rico@coast2coast.nu eller 2049 2199

Program:
Fredag d. 26/8
- 19:00
Indtjekning Fjord Line´s terminal
i Hirtshals
		

(Her får I udleveret boarding pass, kahyt osv.)

- 20:00
- 20:00

Afrejse fra Hirtshals
Evt. spisning ombord på færgen

(tilkøb)

Lørdag d. 27/8
- Fra 05:00
Evt. morgenmad ombord på færgen
(tilkøb)

- 06:30
Ankomst til Stavanger
- 06:35+06:50 Bussen kører til Stavanger centrum
- 07:30
Start nr. udlevering
fra Hotel Radisson Blu Atlantic
- 08:45
Gruppe billede af alle løbere foran
start portalen
- 09:00
Stavanger Marathon
- 09:40
Stavanger ½ Marathon
- 12:00
”Fri leg”
		
Hygge i målområdet, kaffe på
Starbucks, Øl & Pizza på Peppes
Pizza, gåtur eller besøg på Norsk
Oljemuseum
- 18:15
Bussen kører retur til færgen
- 21:00
Medalje-sejrs-billede
- 21:00
Sejrsmiddag
incl. drikkevare på færgen
Søndag d. 28/8
- Fra 05:00
Evt. morgenmad ombord på færgen
(tilkøb)

- 07:30
- 07:45

Ankomst til Hirtshals
Tak for denne gang

Pris fra v/2 pers. 2.000,incl. overfart i indv. kahyt, bus transport i Stavanger
og sejrsmiddag.

Tag med på
denne sviptur
til Norge og vær med til
Stavanger Marathon
Stavanger Marathon er en blanding af by
løb og en hel del natur omkring søerne
ved Stavanger. Ruterne er lettere kuperet,
men der løbes ikke i fjeldet.
Marathon distancen har 310 højdemeter
og ½ Marathon 160 højdemeter.
Afgang fra Hirtshals fredag aften, hvor vi
sejler ud og hjem med samme færge, dvs.
at vi kan lade vores tøj osv. ligge om bord
mens vi løber og kan også få et bad når vi
kommer tilbage på færgen efter løbet og
inden den store sejrs buffet lørdag aften
kl. 21:15
Mvh. Rico Eiersted – Coast2Coast

Tillæg:
•
•
•
•
•

240 kr - Aftenbuffet fredag
125 kr – Morgenmad lørdag el. søndag
125 kr – Guidet tur på Norsk Oliemuseum
350 kr - Opgradering til udvendig kahyt
375 kr – Opgradering til single kahyt

