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Rejse & Overnatning
Vi sørger for at bestille færge, overnatning og startplads 
til dig. Det gør din deltagelse i GraniteMan både nem 
og billig. Du bor på dejlige feriesteder, som ligger tæt 
på startstedet i Rønne.

Priseksempler på 
ophold og transport 

Feriehus 
Når I er 4 personer
• Skønt feriehus i Hasle
• Færge Ystad-Rønne t/r med bil
• Rengøring og strømforbrug
• 2 nætter: 
   • Ank. fredag pris pr. pers. 725,-
   • Ank. lør/søn pris pr. pers. 650,-
• 3 nætter:
   • Fri ank. dag pris pr. pers. 795,-

Hotel 
Når I er 2 personer 
• Nyrenoveret hotel i Rønne 
• Flot dob.værelse m/morgenmad
• Færge Ystad-Rønne t/r med bil
• 2 nætter: 
   • Ank. fredag pris pr. pers. 1.675,-
   • Ank. lør/søn pris pr. pers. 1.525,-
• 3 nætter: 
   • Fri ank. dag pris pr. pers. 2.050,-

Bornholmsk granit
Tør du prøve kræfter med 
GraniteMan? Vælg mellem:

Halvtriatlon
• 1.900 meter svømning
• 90,0 kilometer cykling
• 21,1 kilometer løb
• Deltagerpris 400,-*

Kvart triatlon
• 950 meter svømning
• 45,0 kilometer cykling
• 10,5 kilometer løb
• Deltagerpris 300,-*

Sprint triatlon
• 400 meter svømning
• 22,5 kilometer cykling
• 5,0 kilometer løb
• Deltagerpris 200,-*

* Tilmelding er bindende

Høj puls og flot natur
Glæd dig til at få høj puls  
i flot natur. Start med at 

springe ud i en af Born-
holms smukke søer. Efter 
svømmeturen er det op 
på cyklen og ud på den 
let kuperede 22,5 kilome-
ter lange rute, som du 
afhængig af dit distan-
cevalg, gennemfører 1, 2 
eller 4 gange. Fra cyklen 
hopper du i løbeskoene 
og begiver dig ud på en 
publikumsvenlig løberute.

Vær opmærksom på
•  Du kan tage vennerne 

med og gennemføre 
GraniteMan som et sta-
fethold på 3 personer.

•  Start og mål er ved DGI  
stadion i Rønne Øst.

•  Vi har mange forskel-
lige feriesteder – og vi 
sammensætter gerne 
et specielt tilbud til dig. 
Ring til os nu.


