BORNHOLM RUNDT
Årets bornholmske cykelklassiker

26. august 2018

• 103 km cykeloplevelser • 630 højdemeter
• Havudsigt og flot terræn • Smil og god stemning
• Danmarks bedste depoter
www.teambornholm.dk/bornholmrundt

Rejse & Overnatning
Nemt og Enkelt

Vi sørger for at bestille færge, overnatning og startplads til dig.
Det gør din deltagelse i Bornholm Rundt både nem og billig. Du
bor på dejlige feriesteder, som ligger perfekt placeret, når du vil
bo tæt på såvel flade strækninger som udfordrende bakker.

Skønne feriesteder
Priseksempler

Feriehus i Hasle Feriepark
Når I er 4 personer

• Dejligt feriehus
• Færge Ystad-Rønne med bil
• Træningstur med guide, lørdag
• Bornholm Rundt, søndag
• 2 nætter (fre.-søn.): Pris pr. pers. 925,• 2 nætter (lør.-man.): Pris pr. pers. 825,• 3 nætter (fre.-man.): Pris pr. pers. 975,• 4 nætter (tors.-man.): Pris pr. pers. 1.050,-

Hotel GSH
Når I er 2 personer

• Flot dob. værelse m/morgenmad
• Færge Ystad-Rønne med bil
• Træningstur med guide, lørdag
• Bornholm Rundt, søndag
• 2 nætter (fre.-søn.): Pris pr. pers. 1.995,• 2 nætter (lør.-man.): Pris pr. pers. 1.795,• 3 nætter (fre.-man.): Pris pr. pers. 2.395,• 4 nætter (tors.-man.): Pris pr. pers. 2.495,-

En bornholmsk cykelweekend

Vi starter lørdag formiddag med en gratis guidet cykeltur i det
sjove bornholmske terræn. Du har mulighed for at vælge mellem flere distancer og tempi.
Søndag deltager du i klassikeren ”Bornholm Rundt” på 103 km.
Vi kører sydover langs de bølgende kornmarker ad næsten
pandekage flade veje indtil Svaneke, hvor de bornholmske
bjerge begynder at tordne sig op. Glæd dig til en sjov og
smuk tur, hvor du har havudsigt næsten hele vejen. Start og
mål er i Rønne, hvor du bliver modtaget med musik, øl, pølser
og hyggelig stemning. Undervejs på ruten kan du også nyde
Danmarks bedste depoter.
Bornholm Rundt er for alle. Her vil du møde både vilde racercykler og hyggelige havelåger. Fælles for alle deltagere er
det store smil på læberne.

Vær opmærksom på

Vi har mange forskellige feriesteder – og vi sammensætter
gerne et specielt tilbud til dig og sørger for din tilmelding til
cykelløbet.
Ring til os nu eller se flere af vores dejlige overnatningssteder
på www.teambornholm.dk
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