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Program for klubturen til Belgien, 17. - 20. maj 2007 
 
 
Torsdag, 17. maj - Rejsedag, Aalborg - Belgien 
 
 
7:30 Mødetid ved parkeringspladsen på Th. Sauers vej ved 

tilkørslen til motorvejen 
 
Praktiske oplysninger: 

• Medbring et tæppe til at lægge omkring din cykel ved pakning i bussen. 
• Medbring en madpakke til frokost. 
• Husk at du skal cykle i klubtøj på turen, undlad at tage andre trøjer eller 

veste med. 
• Husk pas og kontanter i Euro til køb af mad m.v., jf. programmet. 

 
Busturen: 
Vi skal køre ca. 990 km. Turen gennemføres med to chauffører. Vi holder så 
korte pauser som muligt for at undgå at komme alt for sent frem til hotellet i 
Belgien. Dog bliver der en pause sidst på eftermiddagen, hvor der bliver 
mulighed for at købe aftensmad på en rasteplads. 
 
8:00 Bussen afgår mod Belgien 
21:30 - 22:30 Forventet ankomst til hotellet i Belgien 
 
Ankomst: 
Fordeling af værelser. 
Cykler bliver i bussen til fredag morgen. 
 
 
 
Fredag, 18. maj - Klubtur 
 
7:30 Morgenmad på hotellet 
8:15 Cykler læsses af bussen 
8:30 Afgang, klubtur 
 
Ruter: 
Der bliver udarbejdet et forslag til rute på ca. 100 km med mulighed for 
forskellige afskæringer. Der cykles fortrinsvis på flade strækninger langs floder 
eller på plateauer mellem dalene i Ardennerne. Enkelte stigninger kan dog ikke 
undgås.  
Kort over ruten og lidt information om seværdigheder bliver uddelt under 
busturen torsdag. 
 
Praktiske oplysninger: 

• Alle skal selv sørge for forplejning denne dag. 
• Når vi er tilbage på hotellet om aftenen skal cyklerne pakkes i bussen, så 

den er klar til afgang lørdag morgen. 
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Lørdag, 19. maj - Deltagelse i �Fleche de Wallonie� 
 
 
6:30 Morgenmad på hotellet 

NB: vi afventer bekræftelse af at vi kan få tidlig morgenmad 
7:00 Bussen afgår fra hotellet til startområdet i Spa, 

ca. 22 km kørsel 
7:30 Aflæsning af cykler 
7:30 - 8:00 Vi starter på Fleche de Wallonie 
 
Ruter: 
Der er tre ruter på henholdsvis 210 km, 160 km og 120 km. Dagen er planlagt 
så der er godt 10 timer til rådighed til cykling. 
 
Praktiske oplysninger: 
Pak skiftetøj i en taske du kan lade blive i bussen. Vi forventer at der er 
mulighed for at tage bad og skifte tøj ved ankomst til målområdet - men 
oplysningerne om dette fra arrangørerne er lidt sparsomme. 
Når løbet er gennemført bliver der samlet kørsel i bussen tilbage til hotellet. 
Bussen vil holde i Spa og være åben fra kl. 15, så du kan få skiftetøj m.v. 
 
 
18:00 Pakning af cykler i bussen. Cyklerne bliver i bussen til 

hjemturen søndag. 
18:30 Bussen afgår fra Spa mod hotellet 
19:00 Ankomst til hotel 
20:00 Fælles middag på hotellet - alle har tilmeldt sig til middagen 
 
 
 
  
Søndag, 20. maj - Rejsedag, Belgien - Aalborg 
 
7:30 Morgenmad på hotellet 
8:00 Afgang mod Danmark 
 
Busturen: 
Vi holder pause ved frokosttid og igen sidst på eftermiddagen. Begge gange på 
en rasteplads med mulighed for at købe mad. 
 
 
21:30 - 23:30 Forventet ankomst til Aalborg, afhængig af trafikforhold 
 


