
Busrejse til Amsterdam Maraton 14. – 17. oktober 2016 

 

 

Vi kan i Vejen Løbemotion tilbyde medlemmerne en rejse til Amsterdam Maraton, hvor der er mulighed for 

at deltage i maraton, ½ maraton og 8 km løb. Altså en rejse med udfordringer for alle klubmedlemmer.: 

 

• Bus fra Vejen til Amsterdam 14/10 om morgenen. 

• 3 nætters indkvartering i delt dobbeltværelse på 3* Citiez Hotel Amsterdam med ¼ pension 

(morgenmad) samt City tax på 5% af hotelprisen 

• Bus Amsterdam til Vejen 17/10 om formiddagen. - Ank i Vejen kl. ca. 19.00 

 

Citiez Hotel Amsterdam er et nybygget hotel i Osdorp, vest for Amsterdam centrum, ca. 5 km fra Olympisk 

stadion i Amsterdam, hvor start og mål til løbet er placeret. 

 

Der er bevidst valgt en hotelplacering, der muliggør et hotel i et fornuftigt prisleje. Priserne er i denne 

weekend noget højere end normalt. Der er sporvognsforbindelse til Amsterdam centrum. Se hotellet her: 

 

http://www.citiezhotelamsterdam.com/en/index.html 

 

Rejsen gennemføres i moderne 4-stjernet turistbus med mini-køkken, DVD, klimaanlæg o.s.v. 

Rejsen gennemføres naturligvis i henhold til gældende køre-hviletids bestemmelser. 

 

Pris for ovenstående, ved indkvartering i delt dobbeltværelse:  2698.-/person 

 

Tillæg for enkeltværelse:    1350.-/person 

 

Bemærk: Startnummer er ikke inkluderet i ovenstående pris. Startgebyr er følgende: 

 

Amsterdam Marathon:   70 EUR (T-shirt inkluderet) 

Amsterdam Halvmaraton:   27,50 EUR 

Amsterdam Marathon:   15 EUR 

Officiel T-shirt:  22,50 EUR 

Pasta party (lørdag aften):  15 EUR 

 

Køb af startnumre kan ske her: 

 

https://inschrijven.nl/docdataformulier?id=2016101603901&ag=j&tl=en 

 

 

Hvis der er interesse for det, arrangerer vi byrundtur i bus, og sejltur på kanalerne. 

Rejsen er naturligvis også for familiemedlemmer eller venner der vil med ned og heppe ☺ 

 

 

 

Bemærk: 

· Vi har 40 sengepladser til rådighed, flere på forespørgsel 

· Rejsen gennemføres ved minimum 25 tilmeldte deltagere i bussen pr. 15/8-2016 

· Tilmelding sker ved indbetaling af depositum på 1698.- på kontonr.: 3737 - 3737734102, samt tilmelding 

på mads@vejen-net.dk. Husk at oplyse om du ønsker enkelt eller dobbeltværelse. 



 
 


