BL-tour 2017
BALLERUP  LÜBECK
Du er inviteret til årets hyggeligste cykeltur med Miracle Buddyshop i samarbejde med Miracle A/S
Hvert år inviterer vi kunder, konsulenter, medarbejdere og venner af huset med på en cykeltur.
Vi har tidligere cyklet til både Hamborg og Berlin, men i år går turen til smukke Lübeck.
Vi garanterer for naturskønne cykelruter, lækker mad, god øl, (forhåbentligt) fantastisk vejr – og
selvfølgelig højt humør på hele turen!
I løbet af foråret vil vi løbende arrangere fælles træningsture, så alle har en chance for at komme i form
til turen.
På turen til Lübeck kører vi i A- B- og C-hold, så alle kan være med.
Vi lægger stor vægt på at få alle godt frem, og det plejer at være super hyggeligt.
Men vi er også i stand til at udfordre de hurtige ryttere!
Turen køres 24. – 28. maj 2017
Afgang fra Miracle Buddyshop kl. 12:00 den 24. maj og ankomst
i Lübeck lørdag den 27. maj. Søndag formiddag er der hjemtransport i bus.
Vi skal køre ca. 500 km. i alt over 4 etaper.
Hver etape indeholder frokostpause, hvor både mad, drikke og sukker til depoterne er inkluderet!
Turen inkluderer:
- Et lækkert sæt cykeltøj (korte ærmer og korte ben)
- 4 overnatninger i dobbeltværelse, hvor du tildeles en sød værelseskammerat
(1.000 kr. ekstra for enkeltværelse)
- Servicevogn og mekaniker under hele turen
- Bagage- og cykeltransport samt transport tilbage til DK i bus
- Fuldpension alle dage (dog er drikkevarer ikke inkluderet til aftensmaden)
Tilmelding senest 1. marts 2017
Tilmeldingen er bindende, dvs. du ikke kan få din indbetaling refunderet. Du har dog muligheden for at
overdrage din plads til anden side. Indbetaling skal ske via bankoverførsel til
Danske bank reg. nr.: 4366 kontonr.: 10487889 – Skriv ”cykeltur” + dit navn ved overførslen.
For priser - skriv til Søren Walsted på swa@miracle-buddyshop.dk eller Allan Andersen på and@miracle-buddyshop.dk.

Tilmeld dig her: https://goo.gl/forms/Qhc1WccP7rQymqwN2

Lidt mere praktisk info.
Datoerne for træningsturene bliver lagt op i vores
Facebook gruppe ”BL-tour 2017”, og vil blive sendt ud til
dem der ikke er på Facebook. Der er også lagt billeder op
fra andre ture. Så skynd dig at melde dig ind i den!
www.facebook.com/groups/1214004488686941/

Kontakt os endelig hvis i har spørgsmål
- Allan Andersen - tlf. 60 38 16 64
Mail: and@miracle-buddyshop.dk
- Søren Walsted – tlf. 29 88 08 92
Mail: swa@miracle-buddyshop.dk

