
SCRMotion træningslejr til Altea – Uge 37/2021 

Da vi i skrivende stund allerede har aflyst den planlagte træningslejr i uge 20 til Altea på grund af Covid-19 sitiuation 

Danmark og Spanien.  

Har klubben i samarbejde med Belgian Cycling Club valgt at rykke turen til uge 37/2021, fra lørdag, den 11. september 

til 18. september. 

Med samarbejdet med BELGIAN CYCLING CLUB får du den mest fantastiske træningsrejse med landevejscykling i 

Europas bedste cykelterræn nord for Alicante ved den idylliske by Altea. Området nord for Alicante bliver flittigt brugt 

af prof holdene til træningslejr, pga. de gode veje, fantastiske vejr og mange bjerge.  

Alt sammen i de smukkeste omgivelser man kan tænke sig -3 meter fra havet, 20 min fra bjergene og 10 minutters 

smuk gåtur til den mest romantiske lille antikke bydel. 

Vi planlægger ture hvor alle kan være med. Vi starter ud efter morgenmaden, spiser frokost undervejs og vender 

tilbage til hotellet om eftermiddagen, så der også er tid til en dukkert i poolen eller havet. 

HVORNÅR: 

Fra lørdag, den 11. september til lørdag, den 18. september (7 dage) 

HVORDAN:  

Du booker selv din flyrejse fra Billund til Alicante (enten med Ryanair og Norwegian) 

HVAD ER INKLUDERET: 

4* hotel med havudsigt og fuldpension. 

Lækker frisk, varieret, sund, veltillavet og lokal mad hver dag. 

Transfer til og fra lufthavnen. 

Evt. Cykeltransport 

HVOR SKAL VI BO: 

Vi skal bo på Hotel Cap Negret 4*, hotellet ligger i udkanten af den antikke by Altea 60km nord for Alicante med udsigt 

til bjergene tæt på. Hotellet er placeret direkte ned til Middelhavet som du får udsigt til fra dit værelse. Se mere: 

http:/hotelcapneget.es 

PRISER: 

Kr. 4.500,00 incl. cykeltransport 

Kr. 3.600,00 uden cykeltransport/ledsager 

TILMELDING: 

Vi har reserveret 50 pladser, tilmelding foregår via klubbens hjemmeside senest den 31/07 2021. Efter princippet først 

til mølle.  

Depositum kr. 1.000 ved tilmelding - HUSK BINDENDE TILMELDING 

Restbeløbet skal betales i juli 2021 

Har du spørgsmål er du også velkommen til at kontakte mig på 40 33 53 97 

/SCRMotion, Søren Nystrup 


