
KOM MED SCRMotion på træningslejr TIL ALICANTE – I UGE 20/2019 

I samarbejde 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 har naturligvis holdt os i gang i løbet af vinteren. 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 tirsdag, den 14. maj til tirsdag, den 21. maj (7 dage) 

Alternativt, du kan også vælge kun at tage med 5 dage 

Fra torsdag, den 16. maj til tirsdag, den 21. maj (5 dage) 

HVORDAN:  

Du booker selv din flyrejse og bagage med Ryanair, som flyver dig/os fra Billund til Alicante 

HVAD ER INKLUDERET: 

4* hotel med havudsigt og halvpension. 

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

Transfer til og fra lufthavnen. 

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 

CYKELTRANSPORT: 

Vores cykler bliver kørt derned af Boomerang Kurerservice eller hvis vi når et samlet antal på omkring 30 

cykler vælger vi at kører dem selv.  

Men hvis det viser sig, at den samlet tilslutning er mindre end ca. 20 - bliver det lejede cykler. 

 

PRIS: 4.100,00 

 

 



TILMELDING: 

Vi har reserveret 30 pladser, tilmelding foregår via klubbens hjemmeside senest den 31/12 2018. Efter 

princippet først til mølle. HUSK BINDENDE TILMELDING 

Depositum ved tilmelding kr. 1.500,00 – restbeløb betales i marts måned 2019 

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

/SCRMotion, Søren Nystrup 

 

DU KAN OGSÅ: 

RAWFIT CONCEPT 

Som også deltager på turen vil du, ud over landevejscykling, have mulighed for smukke vandreture, yoga og 

masser af super effektiv helkropstræning, med koncepttimerne Rawfit RUN, MIND & STRONG.læs om 

træningen her: http://www.rawfitconcept.dk/index.php/hold) 

Ovenstående aktiviteter er dog tilkøb 

 

http://www.rawfitconcept.dk/index.php/hold

