Aanmelden nu reeds mogelijk !! Succes verzekerd !!
Deze 4-daagse busreis is van vrijdag 24 september t/m maandag 27 september 2010.
Voor sporters (hardlopers en/of inline-skaters), maar ook voor supporters (familie) of gewoon
toeristen die de schitterende stad Berlijn eens willen bewonderen.

De kosten bedragen € 235,-- per persoon. Dit bedrag is inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Busreis per luxe touringcar vanuit Ootmarsum naar Berlijn en retour;
Deskundige begeleiding (fysiotherapeut, gediplomeerde trainer en ervaren lopers);
Hotel op basis van LO (met uitgebreid ontbijt buffet), 2 of 3 persoonskamer (toeslag
voor 1 persoonskamer);
Optie avondeten (pasta’s, e.d.) tegen kleine meerprijs (circa € 15,-- per maaltijd)
Deelname breakfastrun (5 km) op zaterdagochtend met uitgebreid gratis ontbijt naast
het Olympisch Stadion;
Grote stadstour door Berlijn met bezoek diverse highlights (Checkpoint Charlie,
Potsdam, enz.) met Nederlands sprekende gids;
Alle fooien (o.a. hotel, gids, chauffeur);
Alle transfers in Berlijn (o.a. van hotel naar start marathon en retour, e.d.);
Heerlijk afscheidsdiner in Ootmarsum op maandagavond,

Voornoemd bedrag is exclusief deelnamekosten marathon € 75,-- en indien gewenst een
annuleringsverzekering met blessure-risico dekking, kosten € 25,-- per persoon.
Bij voldoende animo bestaat de mogelijkheid om een bus vanuit Alblasserdam of omgeving
te laten rijden en anders gaan we via carpooling richting Ootmarsum.
Aanmelding voor de marathon en/of skate-marathon wordt door ondergetekende
verzorgd (startbewijs verzekerd). Opgave voor zowel de busreis alsmede de marathon
en/of skate-marathon kan per email of telefonisch plaatsvinden via:
h.lodder@deerns.nl <of> 06 – 456 327 77
Als aanbetaling dient € 100,-- per persoon te worden voldaan.
Voor het restantbedrag ontvangt men t.z.t. een nota. Het volledige programma ontvangt men
1 week voor vertrek. Maar je kan mij alles vragen over deze onvergetelijke marathonreis.
De specifieke eigenschappen van de marathon van Berlijn zijn: vlak parcours, tijdregistratie
d.m.v. ChampionChip, meer dan 1 miljoen toeschouwers, zeer sfeervol, 7.500 inline-skaters,
best georganiseerde en grootste marathon met ruim 40.000 deelnemers van de wereld. In
2008 is in Berlijn ook het wereldrecord gelopen door Haile Gebrselassie in 2:03:59 !!
Ikzelf heb 2x ervaring met deze reis en doe mee aan de skate-marathon (zaterdagmiddag
16:00 uur) én de marathon (zondagochtend 9:00 uur), 2 marathons binnen 24 uur. Hiervoor
bestaat zelfs een apart klassement, genaamd “Doublestarters”. Voor iedereen aan te raden.
Henk Lodder
De Wig 32
2954 CA
Alblasserdam
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