Löparbussen i samarbete med Joro Buss erbjuder Löparresa till Berlin Halvmaraton 5–7 april 2019.
Loppet går söndagen 7 april, och anmälan till loppet bokas av var och en på:
https://www.generali-berliner-halbmarathon.de/en/plan-your-race/registration.html
Obs, max 34 000 deltagare.

Program
Vi hämtar på hemorter enligt nedan och åker mot Skåne, där tar vi färjan Helsingborg-Helsingör, för
fortsatt resan genom Danmark, till Gedser, där vi tar färjan till Rostock. Färjan tar ca 2 timmar, under
överfarten är det lämpligt att äta mat.
När vi anlänt Rostock tar resan c:a 3,5 timme till Berlin, vi beräknar att vara framme runt kl 20:30
Incheckning sker på hotell Mark Hotel, där vi ska bo 2 nätter. Ni kan boka till middag på hotellet för
200 kr/person.
Lördag äter man en god frukost och sen har man fri tid, vi erbjuder en busstur till gamla öst,
alternativt en guidad rundtur på förmiddagen för 150 kr/person, vid minst 20 personer, anmälan görs
i samband med bokningen. Även denna kväll kan man boka till en middag på hotellet för 200
kr/person.
Efter frukost på söndagen så förbereder man sig för loppet som springs i centrala Berlin, man tar sig
på egen hand till starten, c:a 20 minuter med lokalbussen från Kurfurstendamm till Alexanderplatz.
Start- och målområdet är vid Karl-Marx-Allee (mellan Schillingstraße och Strausberger Platz).
Efter loppet åker vi hemåt, med kvälls- och nattkörning, första etappen Berlin-Rostock, färjan till
Gedser vid 21,00, där man kan äta igen, sen vidare genom Danmark. Vi beräknar vara i Sverige
(Helsingborg) ca 02:00, vidare till Jönköping, ca 05:00 och sen mot Mjölby, Motala, Örebro och
Västerås.

Upphämtningsplatser längs nerresan:
02:40 Västerås Shell Rocklunda

Påstigning längs med E4:an efter förfrågan

03:50 Örebro Scandic Västhaga

Färja Helsingborg- Helsingör

05:20 Motala Mc Donald längs V.50

15:00 Gedser - Rostock

05:50 Mjölby Mc Donalds

17:00 Rostock

07:00 Jönköping M2 Center

20:30 Berlin

Pris: 3290 kr/person, i priset ingår: Bussresa tur och retur, färje- och vägavgifter, hotell med del i
dubbelrum, 2 nätter med frukost.
Tillägg som bokas vid anmälan:
Enkelrumstillägg

660 kr

Guidad rundtur 6/4

150 kr

Middag på hotellet 6/4, 7/4

200 kr/person och tillfälle

Avbokningsskydd

200 kr/person

Bokningen är bindande och faktura skickas ut c:a 2 månader innan avresa, som sen ska betala senast
20 dagar innan avresa.
Vi reserverar oss för slutförsäljning och valutajusteringar, samt förbehåller oss rätten att ställa in
resan vid för få deltagare, detta meddelas i så fall senast 2 månader innan avresa.

Mycket välkomna med er bokning till Löparbussen på loparbussen@jlmarknad.se eller till JoRo Buss
på info@jorobuss.se eller 0381-150 00.
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