
 

 

Klubtur til Altenau i Harzen i perioden 1. til 4. september 
2022 

 
Klubturen i 2022 går til Alternau i Harzen. 
Der er mulighed for selv at sammensætte sin tur fra 2 til 4 dage,  
og der vil være ruter til både MTB og Racer. 
 
For MTB vil der blive planlagt 2 heldagsture guidede af prof. guide.  
For racer vil der være planlagt 3 forskellige daglige ruter på henholdsvis ca. 60 km, 100 km og 140 km 
alle med planlagt mulighed for frokost stop, hvor til vi selv levere kaptajner. 
Klubben har givet et tilskud på 1000 kr. pr. person, hvorfor turen kan gøres til nedenstående priser. 
Pga. prof. guiden er prisen for MTB højere end racer. 
 
Turen kan sammensættes ud fra følgende med individuel ankomst og med afrejse søndag: 
 
Racer:  
2 nætter i dobbeltværelse inkl. 2x morgenmad og 2x aftensmad koster 800kr / Enkeltværelse 
1.200kr 
3 nætter i dobbeltværelse inkl. 3x morgenmad og 3x aftensmad 1.400kr / Enkeltværelse 2.000kr 
 
MTB: 
2 nætter i dobbeltværelse inkl. 2x morgenmad og 2x aftensmad koster 1.400kr / for 
enkeltværelse 1.800kr 
3 nætter i dobbeltværelse inkl. 3x morgenmad og 3x aftensmad 2.000kr / 2.500kr for 
enkeltværelse. 
 
Transport/kørsel: 
Kørsel afregnes mellem de som ligger bil til, og de som er passagerer i de respektive biler. 
Klubben opfordrer til, at passagerer giver 50 øre pr. km til bilens ejer. 
(Google Maps ca. 575 km x 2 = 1150 km x 0,50 kr. = 575 kr. i alt pr. passager) 
Hvis det bliver nødvendigt at en eller flere køre med trailer, vil klubben understøtte dette. 
 
Oven i prisen skal lægges drikkevare, frokost og lommepenge. 
 
Se hotellet her: https://mtbtravels.dk/hotellet-i-altenau/ 
 
Læs mere om turen her: mtbtravels.dk 
 
Ønsker du at leje cykel se her: mtbtravels.dk/product-category/lej-en-cykel/ 
 
Det er muligt at tilkøbe ekstra overnatning ved ankomst eks. onsdag. 
 
Hvis nogle ønsker wellness mod egen betaling, så ligger er der et sted 3 min fra hotellet: 
https://www.kristalltherme-altenau.de 
 
Tilmelding: Der vil være tilmelding via MTB-travels-bookingsystem. Følg linket nedenfor. 
1-4/9: https://mtbtravels.protravel.dk/Bestil/Rejse/d7d8a0ab-a13a-4f90-ac3d-d269de63cbb2  
 
2-4/9: https://mtbtravels.protravel.dk/Bestil/Rejse/2e284bcf-e6c2-4b2f-b60d-8f7f380eac00 
 
Spørgsmål til Booking og faciliteterne i Harzen kan rettes direkte til Martin Nørris på mail: 
martin@mtbtravels.com 
 
Seneste tilmelding 15 maj 2022. 
 
Samkørsel koordineres efter sidste tilmelding af Glenn og Henrik. 

https://mtbtravels.dk/hotellet-i-altenau/
https://mtbtravels.dk/
https://mtbtravels.dk/product-category/lej-en-cykel/
https://www.kristalltherme-altenau.de/
https://mtbtravels.protravel.dk/Bestil/Rejse/d7d8a0ab-a13a-4f90-ac3d-d269de63cbb2
https://mtbtravels.protravel.dk/Bestil/Rejse/2e284bcf-e6c2-4b2f-b60d-8f7f380eac00

