
Klubtur 2013 2020 i Ikast A/M Cykelmotion 
 
Garda i Kr. Himmelfarts ugen (4. maj – 11. maj 2013) (16. maj – 23. maj 2020) 
 
Garda er også i 2013 2020 målet for årets første 
klubtur. Det er fjerde femte år vi tager af sted til 
Garda, og at dømme efter deltagernes 
tilbagemeldinger, har det været nogle fantastiske 
ture både socialt som cykelmæssigt. Turen er for 
alle medlemmer af IAM cykelmotion og 
ægtefæller/kærester er også meget velkomne.  
 
Der vil være mulighed for cykelture for alle 
niveauer. Turen laves som en fleksibel klubtur, så 
den enkelte i et vist omfang har mulighed for at 
tilpasse antal dage man er af sted samt 
transportmåden til Italien. Vi bor på Sport Hotel Olimpo i Garda, samme hotel som tidligere år, med 
bynær beliggenhed og tæt ved Gardasøen. Hotel er med ½ pension. 
 

Der vil være mulighed for at cykle 8 dage (lørdag-
lørdag). 
Turene på ’lang hold’, afstemt racer/lang hold, vil 
variere fra ca. 95 -155 km og med mange gode 
højdemeter – der arrangeres ture alle 8 dage for lang 
hold.  
Mellemholdet/Lady lang kører ca. 50-100 km i lidt 
roligere tempo, med lidt mindre højdemeter, og måske 
et cafebesøg mere under vejs. For mellemholdet 
gælder, at antal dage der laves ture, tempo og længde 
afstemmes efter dem, der deltager.  

 
’Lokale ture’ – som tidligere år vil der også være 
mulighed for at køre lidt kortere ture. Vi er 
behjælpelig med ruteforslag mm.  
 
I området er det mulighed for at leje cykler, hvis 
dem der normalt ikke cykler så meget har lyst til 
også at komme af sted på cykel.  
Er der nogen som gerne vil gøre MTB ture i 
bjergene er det også en mulighed.  
 
  
 
Hvis der er interesse for det, kan der som tidligere arrangeres vinsmagning med besøg på vingård, og 
fredag aften en festmiddag, hvor vi kan smager på de lokale specialiteter, der skylles ned med lokal vin 
’ad libitum’. 
 



 
 

 
For alt det betaler i kun: 
 

 Pris med cykel Pris uden cykel 

7 nætter med halvpension,  
bilturen og cykeltransport. 
Vinsmagning og festmiddag. 

4.500  kr.  + lidt 
prisregulering siden 

2013 
(I delt dobbeltværelse) 

 

4.200  ?kr. 

 
Vær opmærksom på, at priserne ovenfor er fra lørdag-lørdag. 
Ønskes der ekstra overnatning koster det fra ca. 300 330 kr pr. person. (f.eks. lørdag til søndag) 
Enkeltværelse koster kr. ca. 150 ekstra pr. overnatning. 
Kører man alene eller flyver, kan der trækkes kr. 1.250 ?? fra prisen. 
 
I lighed med tidligere år, vil der være mulighed for at deltage i færre dage eller tilkøbe ekstra 
overnatninger. Der vil også igen være mulighed for at tage ægtefælle eller anden ledsager med. Meld 
jeres ønsker ind, så vil vi forsøge at 
koordinere/arrangere transportmulighed. I kan 
også selv arrangere transport evt. med fly fra 
Billund til Milano eller Venedig, hvor Ryanair 
flyver direkte. 
 
Har i mulighed for at lægge bil til, vil vi også 
gerne vide det. Der afregnes kr. 5.000  ? til 
dækning af bil og vejafgift (hvis det er en bil, der 
kører på et tidspunkt, så den kan fyldes op). 
 
Der er mulighed for at tage bad lørdag efter 
cykelturen i baderum ved swimmingpool. 
 
Tilmelding og betaling:  
Tilmeld jer gerne hurtigst muligt og senest 15. januar 2013 december 2019. Betaling sker i to rater. 1. 
rate kr. 1.000 betales 31. januar 2013  december 2019(bindende tilmelding) og resten betales senest 1. 
april 2013. Efter den 15. december 2019 vil vi stadig kunne tage imod tilmeldinger, men kan ikke være 
sikre på, at der er plads i biler eller på hotellet. 
 



Tilmelding sendes på mail til torbenogbritt@gmail.com    Betaling til reg.nr. 9600 konto 6886 720 716. 
 
Er du med på 7/8 dages turen så oplys venligst om du/I foretrækker at køre fredag morgen, hvor der 
tages en overnatning undervejs eller, om du/I foretrækker at køre fredag sidst på eftermiddagen med 
kørsel om natten. 
 
Er der spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte Bjarke Andersen på  
tlf. 9715 4912 / 2047 5855  eller Torben D. Jensen på tlf. 4040 7745 eller sende en mail til 
liloba@youmail.dk mail.tele.dk  eller torbenogbritt@gmail.com   
 
I kan læse mere om 2012 turen på: http://bjarkeandersen.dk/Garda%202012.htm 

 

 
2012 holdet efter konge etapen over Monte Baldo 
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