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Ikast Atletik/Motion 
i samarbejde 

Ans Rejser 



Paris Marathon er STORT – meget STORT. På mange opfordringer vil vi forsøge igen at lave en tur 

til Paris. Vi har lavet tur til Paris 3 gange før, men denne gang har vi valgt ”luksusversionen”, da vi 

ikke køre med bus, men flyver. AIR FRANCE flyver direkte fra Billund til Paris og det er ikke den 

billigste løsning, men den optimale – synes vi i hvert fald. 

Vi har gennem ANS Rejser booket et antal flyvebilletter til en fornuftig pris og skrevet en kontrakt 

med Hotel IBIS Montmartre centralt i Paris. 

 

Da vi ikke skal køre i bus er økonomien på denne tur UAFHÆNGIG af deltagerantal, så vi 

gennemfører turen uanset hvor mange vi bliver. Dog er det vigtigt at påpege, at når vi afgiver den 

endelige bestilling på flybilletter hæfter man for billetten. Den kan IKKE refunderes. 

 

Vi har på forhånd booket 25 flybilletter, så det er – som sædvanlig – ”først til mølle princippet” 

 

Husk også, at turen er åbent for heppere og turister. 

 

Foreløbigt program – ca. tider:                  

                                                    

Fredag d. 7/4:   
 

Kl.   12.50: Vi mødes i Billund 

Kl.   14.50: Afgang fra Billund med (AF1265)    

Kl.   16.45: Ankomst Paris. (Charles De Gaulle – lufthavnen). 

 Bustransfer til hotellet. 

 Indkvartering på: IBIS HOTEL Montmartre. 

 Se evt. http://www.accorhotels.com/gb/hotel-0697-ibis-paris-montmartre-

18th/index.shtml 

 

Lørdag d. 8/4:    
 Mulighed for Breakfast Run.(5 Km hyggeløb fra Triumfbuen til Eiffeltårnet. Det 

koster EURO 12 og der skal tilmeldes på Marathonudstillingen.)  

 

Afhentning af startnumre til løbet.  (Evt. fredag, hvis der skal løbes Breakfast Run) 

 

Søndag d. 9/4: 
Kl. 06.00: Mulighed for tidlig morgenmad. 

Kl. ???? Afgang fra hotellet til marathonstart med Metro. 

Kl. 09.00: Marathonstart. 

 

Mandag d. 10/4: 
 Turist i Paris og omegn. 

 

Tirsdag d. 11/4: 

  
Kl. 10.00: Vi forlader hotellet 

Kl. 11.00: Seneste mødetid i lufthavnen. 

Kl. 12.35: Adgang fra Paris med AIR FRANCE (AF 1264) 

Kl. 14.15: Ankomst Billund 

 



Vigtig - løbstilmelding. 
I øjeblikket kan der ikke tilmeldes løbet i Paris. Tilmeldingen åbner d. 6/9 – 2016 kl. 08.00 og da 

der er mange der gerne vil med i løbet kan det STÆRKT anbefales at tilmelde sig d. 6/9 - 2016.  

Ifølge arrangørerne er der et loft på deltagerantallet, men det har de aldrig nået i den første uge. 

Alligevel tilmeld d. 6/9 for en sikkerheds skyld. 
Yderligere oplysninger om løbet på: http://www.schneiderelectricparismarathon.com 

 

Øvrige oplysninger: 
 

Pris: 4350 kr. 
Beløbet er betaling for: 

4 overnatninger m. morgenmad i dobbeltværelse på IBIS HOTEL Montmartre. 

Flyrejse med AIR FRANCE Billund - Paris og retur. (Incl. 20 kg. Bagage, 

håndbagage, afgifter m.v.) 

Bustransfer til hotel/lufthavn i Paris 

 
Hertil kommer evt. tillæg for enkeltværelse, hvis man ønsker det. 

 

 
Tilmelding: Pr. mail/telefon eller personlig kontakt. 

 

Man er først endelig tilmeldt turen når der er betalt depositum på 

kr.1350.- 
Enten kontant, Mobilpay (26710803) eller på konto: 7740 1307465  (Vestjysk Bank) 

 

Tilmelding og betaling af depositum SENEST 1/9 - 2016. 

 
Betaling: 2.rate - kr. 2000 betales senest d. 15/11 - 2016. 

 3. og sidste rate - kr. 1000.- betales senest d. 1/2 – 2017. 

 

 

Vigtigt: Den 1/12-2016 skal flybilletterne betales. De kan ikke refunderes. Hvis man 

melder fra efter dette tidspunkt er prisen for flybilletten tabt. 

 
PS:  Gerne hurtig tilmelding – så vi kan se om vi skal prøve at skaffe flere flybilletter. 

 

PPS:  Kopi af gyldigt pas skal på et tidspunkt afleveres. Så tjek lige om passet også er 

gyldigt i 2017…… 

 

 

Mange løbehilsner: 
 

 Hanne og Ove Pedersen 

 Vibevej 4, 

 7430 Ikast 
 Mail: ove.pedersen1@skolekom.dk 


