PACK BED & BIKE GERUNDONA
GERUNDONA ROAD & CENTRE BIKER GIRONA-RENT & CYCLING
Vine a gaudir d’un cap de setmana complet a la ciutat de Girona amb la participació en la
III Marxa Cicloturista femenina la #GERUNDONA2018

Marxa cicloturista de carretera, destinada a totes les noies i dones que practiquen o
s'inicien en aquest esport, tan meravellós, de la bicicleta.
Una marxa composta per dos recorreguts, a escollir per les participants. Un de curt
amb un total de 55 km i un de llarg amb 95 km, que transcorren per les carreteres, on
molts dels professionals d'aquest esport s'hi entrenen de forma habitual.
Amb l'objectiu de fomentar aquest esport entre les dones, la marxa està pensada per a
tots els nivells, i amb suport d'assistència al final de cada grup, avituallaments al llarg
dels recorreguts i amb un fi de marxa, al mateix punt de sortida, on al village hi haurà
entrega d'un esmorzar, obsequis i reconeixements.
Des de Centre Biker Girona-Rent & Cycling us oferim el Pack Bed & Bike Gerundona




RESERVES: msalvado@centrebikergirona.com o 670 745 151 MIREIA
DATES: 29 i 30 de setembre 2018
PREU:
Import Pack 120,00 €. Reserva entre 01 d’agost fins al 31 d’agost.
Import Pack 125,00 €. Reserva entre 01 de setembre fins al 25 de setembre.
Import Pack 130,00 €. Reserva entre 26 de setembre fins 29 de setembre.



INCLOU:
Participació a la III Marxa Cicloturista Gerundona. Nosaltres et fem la inscripció
i ens encarreguem de la reserva del teu mallot exclusiu del 2018.
Donatiu 1,00 € Fundació Oncolliga de Girona.
Nit hotel **** amb esmorzar inclòs, en habitació doble. Amb possibilitat
d’escollir entre un hotel cèntric de la ciutat o un hotel a pocs metres del punt
de sortida. Consultar tarifa habitació individual.Consultar tarifa Late Check-out.
Tour turístic per la Ciutat de Girona el dissabte 29 setembre a la tarda.
Temps aproximat tour 2 h. Una visita turística per la ciutat de Girona, on
podràs conèixer els punts més emblemàtics de la ciutat que t’enamorarà.



NO INCLOU:
Assegurança no federades. Import 8,00 €/dia.
Lloguer de bicicleta de carretera. Possibilitat de llogar-la. Import 25,00 €/dia.
Reserva prèvia al dia de la marxa. Consultar disponibilitat.

