V

älkommen till 2017 års klubbresa för
Söderåsens FK! Detta år förlänger vi
säsongen med en resa till Hansestaden Lübeck. Vi tar bussen och det finns
millopp, halvmara och helmara att välja på!

Avresa 07 oktober: Avresa från Kågeröd, Ekebo,
Svalöv och Malmö på morgonen den 07 oktober. Det
finns gott om parkeringsplatser på Ekebo! Via
Öresundsbron och färjan Rödby-Puttgarden når vi
Lübeck på tidigt på eftermiddagen.
Loppet 08 oktober: Lübeck Marathon går på
morgonen den 08 oktober. Loppet är lättlöpt, och går
från den gamla staden ut mot Trawemünde. Det finns
bland annat mara, halvmara och 10 km att välja på, så
alla ska kunna vara med i något. Var och en står själv
för anmälan via http://www.stadtwerke-luebeckmarathon.de/en/. Tänk på att loppet kan bli fulltecknat,
så anmäl dig i god tid! Efter lopp och återhämtning
gemensam klubbkväll. Info om denna senare
Hemresa 09 oktober: Vi har förmiddagen till vårt
förfogande för mera shopping och utforskande av
Lübeck innan vi åker hemåt. Paus för godisinköp i
Heiligenhafen.
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Reskostnad/boende: Vi räknar med ett pris på cirka
SEK 2480 per person. Då ingår bussresan, vägskatter,
färjebiljetter, boende i delat dubbelrum på Holiday
Inn Lübeck, ett bra centralt hotell , frukostbuffet,
gratis wifi på hotellet, relaxavdelning
reseledarservice. Vill du ha eget rum tillkommer cirka
500 kronor, säg till när du anmäler dig!

Anmälan/information: För att kunna säkra rummen
vill vi ha anmälan så snart som möjligt. Som vanligt
först till kvarn tills bussen är full. I samband med
anmälan tar vi en anmälningsavgift på 1000 kronor.
Slutsumman betalas cirka 35 dagar före avresa, den
kan variera lite uppåt och nedåt beroende på
valutakurserna. Anmälan till Peter Held,
peter@soderasen.org, tel 0418-442117.
Reservationer mm : Ett lopp kan alltid ställas in, även om det är ytterst
ovanligt. Skulle det mot förmodan ske genomförs resan ändå, och vi
genomför ett eget klubblopp någonstans i Lübeck.
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