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Danfoss Marathon Club - Gran Canaria Marathon 2013 

Rejs med Danfoss Marathon Club til Gran Canaria i januar 2013 og få en forrygende 
start på løbeåret 2013. Du kan vælge både et helt maraton eller en kortere 
distance. Gran Canaria indbyder også til sol- og daseferie på terrassen eller på en 
af sandstrandene - og der er nærmest solgaranti med 350 solskinsdage om året! 
Ud over sved på panden og hyggeligt samvær med andre løbere vil der også være 
tid til afslapning og sightseeing på egen hånd.   

 

Information om løbet                                                                             

 

Løbsdato: 20. januar 2013                                                                               
Distancer: 42,2 km - 21,1 km – 10 km                       
By: Las Palmas                                                                                                               
Starttid: 09.00                                                                                     
Tidsgrænse for marathon: 5 t 30 min 
Temp.: 18-20 grader 
Underlag: By/flad 
Løbet siden: 2010                                                                                     
Officiel hjemmeside: 
www.grancanariamaraton.com/                                                                            

 

Rejseplan: 

• Fredag d. 18. januar: Afgang fra Billund kl. 07:30 ankomst til Gran Canaria 

kl. 11:35  

• Søndag d. 20. januar: Start på Gran Canaria marathon kl. 9. 

• Fredag d. 25. januar: Afrejse fra Gran Canaria kl. 12:45 ankomst til Billund 

kl. 18:40  

(Afhængigt af deltagerantal og interesse vil vi arbejde på fælles buskørsel til Billund 

lufthavn fra Kirketorvet i Sønderborg og retur igen  hvilket vil være brugerbetalt. 

Alternativt vil vi forsøge at arrangere transport i private biler) 
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Indkvartering: 

Vi skal bo på familiehotellet Altamar som er beliggende i et smukt område. Hotellet 
ligger højt og roligt på en sydvendt bjergskråning lige uden for Puerto Rico. Det har 
buffet- og a la carte-restaurant samt et stort poolområde med masser af plads til at 
boltre sig på.  

 

Se side 5 for flere informationer om hotellet 

 

Udflugter: 

Vi vil sideløbende kigge på muligheder for at have en fælles udflugt en af dagene. 

Priser: 

2-værelses lejlighed  

Pris pr. person kr. 6.530,-                                                                                 
Pris pr. barn u. 12 år i ekstra seng kr.  2.969,-                                                      
Pris pr. ung 12-17 år i ekstra seng kr.  4.169, - 

Tillæg for eneværelse kr. 2100,- 

Alle priser er inkl.: 

- Fly med Thomas Cook 
- Mad på flyet t/r 
- Bustransfer mellem lufthavn og hotel t/r 
- Hotelophold 
- Halvpension (morgenmad + aftensmad) 
- Bustransport til og fra løbet for løbere og heppere 
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Startgebyr: 
Marathon: 40 € 
Halvmarathon: 30 € 
10 km: 15 €  

DMC vil stå for den fælles tilmelding til selve løbet. 

For DMC-løbere vil løbsgebyret være en del af tilskuddet, som refunderes ved 
hjemkomst efter gennemførelse af løbet. For løbere fra andre klubber vil 
opkrævningen ske under turen. 

Der vil være mulighed for at tilvælge årsrejseforsikring og afbestillingsforsikring ved 
tilmeldingen på DMC. 

Års rejseforsikring kr. 229,- 

Års afbestillingsforsikring: 229,- 

Tilmelding 

Tilmelding til turen skal ske på DMC’s hjemmeside: www.1992dmc.dk/ senest  1. 
september eller så længe der er plads. Tilmelding vil ske efter først til 
mølleprincippet. 

Der er på nuværende tidspunkt reserveret 20 værelser og 50 flypladser.   

Depositum er 1200,- og skal betales d. 15. september, restbetaling er d. 18. 
november. 

Under tilmeldingen på DMC´s hjemmeside er det vigtigt at angive følgende 
informationer: 

- Valg af distance 
- Navn ifølge pas 
- Adresse 
- E-mail 
- Mobilnummer 
- Tilvalg af forsikring 
- Alder på evt. børn 
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Er der nogle spørgsmål til turen eller indbydelsen, kan følgende kontaktes: 

 

Thomas Teglgård Andersen Knud Chr. Jørgensen 
Mobil: 30638997 Mobil:21409819 
Email: ttandersen@sauer-danfoss.com Email:kcjoergensen@sauer-danfoss.com 
 

Med venlig hilsen  

Danfoss Marathon Club 

Knud og Thomas 
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Altamar***+ 

 

 

 

 

Altamar er verdens mest klassiske Spies-hotel. Så hvad er mere nærliggende end en ferie i 
Simon Spies’ ånd? Her kan vi tilbyde særlige Simon Spies-suiter, som blandt andet er 
indrettet med festlige indslag fra Simon. Vi kan også tilbyde Easy Travel, som gør din rejse 
meget nemmere. 

På SunGarden Altamar får du de perfekte rammer for familiens ferie sammen – intet 
mindre. På servicekontoret får du gode tips og råd, og flere gange om ugen arrangeres 
MiniDisco og familieaktiviteter. Det koster ingenting at være med. De små kan især glæde 
sig til Children Club, børnenes favoritsted, som er åbent flere gange om ugen. Her kan børn 
i selskab med mor eller far lege, se film og møde nye legekammerater. 
 
Skal det være nemt at spise godt i ferien, kan du hjemmefra bestille SunGarden Inclusive. 
Så har du på forhånd betalt for morgenmad alle dage samt frokost og middag fem faste 
dage om ugen med drikkevarer. 
 
Altamar er et efterspurgt og meget værdsat familiehotel beliggende i et smukt område. 
Hotellet ligger højt og roligt på en sydvendt bjergskråning lige uden for Puerto Rico. 
Storslået udsigt over havet. Buffet- og a la carte-restaurant. Stort poolområde med masser 
af plads til at boltre sig. Vi kan kun anbefale dig at bestille ferien i god tid!  
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Øvrigt  

Bygget 1986. Renoveres løbende. 14 etager. Kabelelevatorer, som til tider kan være ude af 
drift, kan være forstyrrende for visse lejligheder. 257 lejligheder. Reception. Computer med 
internet mod betaling samt trådløst internet til egen bærbar i receptionen. Pool- og 
strandhåndklæder udlånes mod betaling. Ferieområde med lokaltrafik. Gratis hotelbus til 
stranden og centrum flere gange dagligt (begrænset antal pladser). Mange trapper og 
niveauforskelle. Spies har servicekontor på hotellet. 

 


