Lolland
Rundt
160 km • 300 km • 360 km på 3 dage

Desuden Eventyrrute for voksne og børn

Fredag d. 20. juli
Lørdag d. 21. juli
Søndag d. 22. juli

2018

Cykelløbet Lolland Rundt inviterer igen i år til deltagelse i den traditionsrige cykeltur
på Lolland, som har Danmarks bedste cykelterræn. Der er start og mål alle dage i
Sakskøbing.
Der er igen i år 4 ruter: én på 160 km, én på 300 km og én på 360 km, samt Eventyrruten med oplevelser for voksne og børn.
Desuden er der mulighed for at kombinere ruterne ved at skifte mellem dem undervejs,
når de mødes.

Forplejning

Overnatning

1

Fuld

2

Fuld

3

Frokost fredag
og lørdag

Lolland Rundt er cykelferie på Lolland, men også motionscykling og aktiv turisme.
Ruterne fører forbi en række seværdigheder på Lolland, som er beskrevet i hæftet
”Turbeskrivelse”, som udleveres inden start (kan også ses på www.lollandrundt.dk).
Lolland Rundt er for hele familien. Der er udfordringer til alle, men under Lolland rundt
hersker også en helt speciel atmosfære. Det handler ikke om at komme først, men om

CYKELHJELM ER PÅBUDT!
Model

Lolland Rundt - et anderledes cykelløb

Voksne

Børn*

I Sakskøbing Sportscenter

890

450

For egen regning (evt. privat)

820

410

For egen regning (evt. privat)

400

200

Overnatning fra torsdag til fredag i
Sakskøbing sportscenter

40

40

Morgenmad fredag morgen

70

35

Spisning torsdag aften

69

35

Priserne ovenfor der med forbehold. Endelige priser foreligger 1/9 2017.

*Børn under 15 år.
Børn under 15 år kan kun deltage, når de følges med en voksen, der er ansvarlig for barnet.

at have nogle gode dage sammen med familie og cykelvenner.

Eventyrruten

- for friske børnefamilier

Eventyrruten er målrettet familier med børn, der ikke kan cykle
Lolland Rundts forholdsvis lange ruter. Ruterne vil ca. være 35 km
fredag, 35 km lørdag og 15 km søndag.
Undervejs vil deltagerne møde evertyrtrolden, som har lagt forskellige spændende, sjove og lærerige opgaver ud.

M.h.t. grupperabatter og pårørende besøg www.lollandrundt.dk
Som deltager i Lolland Rundt får du:
- 3 dages cykeltur på det skønne Lolland, ingen store stigninger, ingen dybe dale.
- Ingen præmie for at komme først - men diplom til alle som erindring.
- Frokost på rastepladserne fredag og lørdag.
- Morgenmad lørdag og søndag (ikke model 3).
- Aftensmad fredag og lørdag (ikke model 3).
- Stort frokostbord søndag (ikke model 3).
- 2 overnatninger (fredag til lørdag og lørdag til søndag). (ikke model 2 og 3)
- Cykelfest med musik lørdag aften (ikke model 3).

Yderligere oplysning og tilmelding på
www.lollandrundt.dk
Kontakt evt. formanden
tlf. 2275 5114

Tilmelding og betaling senest den 12. juli 2018.

