INFO 1 PBP 2019

Oktober 2018

Til deltagere Paris – Brest – Paris 2019.
Hermed følger nogle praktiske oplysninger i forbindelse med løbet i august 2019 og senere følger yderligere
info.
Nogen af jer er nye, men for jer, som har været med tidligere, vil en del af oplysningerne være velkendte.
Max og Jes vil igen sammen med de øvrige hjælpere gøre deres bedste for, at I får en god tur. Vi vil i alt
være ca. 35 personer i bussen.
















Afgang fredag eftermiddag d. 16. august og hjemkomst natten mellem fredag d. 23. og lørdag d. 25.
august. Opsamlingssteder oplyses senere, når vi har det fulde overblik over deltagere.
Vi kører i dobbeltdækkerbus fra Herning Turist. Sæderne på ”nederste etage” tages ud for at give
plads til cyklerne.
Vi skal igen bo på Hotel Mercure, Maurepas St. Quinten. Der vil være opholdsrum i kælderen til
cyklerne og under selve løbet opbevares bagage sikkert på hotellet. Vi kører direkte til startstedet
for cykelkontrol – derefter kører bussen tilbage til hotellet – ca. 20 km.
Under løbet oprettes depot i Loudeac. Hver rytter får et lille spidstelt stillet til rådighed for bagage
og hvor man kan få lidt søvn. På depotet kan I få et varmt måltid mad, frugt, vand og madpakke til
den fortsatte tur. Det samme gælder, når I returnerer fra Brest. Når sidste mand har forladt
Loudeac, kører bussen til Mortagne, hvor der også bliver mulighed for lidt forplejning. Når alle har
passeret Mortagne, kører bussen tilbage til målområdet.
Torsdag aften d. 22 august er der afskedsmiddag på hotellet.
Prisen for turen er kr. 5750- ( dobbeltværelse ) plus middag på ankomstdagen og afskedsmiddag
aftenen før afrejse i alt kr. 450.- Samlet pris kr. 6200.- Prisen er baseret på min. 30 betalende og
inkluderer:
Bus, hotel, forplejning på depoterne, depotservice, fri vand under hele turen, 4 hjælpere og middag
( 2 retter ) på ankomstdagen lørdag d. 17. august samt afskedsmiddagen ( 3 retter ) torsdag d. 22.
august. Drikkevarer for egen regning. Turen er baseret på non profit. Foruden chaufførerne er der 2
hjælpere med på turen. De deltager uden betaling.
Depositum kr. 1500.- betales senest d. 1. november 2018 og resten kr. 4700.- betales senest d. 1.
juni til:
Handelsbanken Aulum rg.nr. 7617 kontonr. 2001299. HUSK at opgive navn!
N.B. Ved lægedokumenteret sygdom tilbagebetales det fulde beløb minus depositum.
Husk turen er en privat arrangeret tur og derfor er det vigtigt at I har egne forsikringer i orden.
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