AMSTERDAM MARATHON
18. OKTOBER 2015.
Jærbladet i samarbeid med Rogaland Marathon Tour ønsker velkommen til å bli med på en av
høstens store løpsopplevelser - Amsterdam Marathon.
Dette kjente maratonløpet har i år 40 års jubileum. Arrangementet og løpet har en fin
atmosfære, en rask flat løype og masse serverdigheter å se på underveis.
Du vil oppleve et entusiastisk og inspirerende publikum langs løypa som går gjennom sentrale
deler av Amsterdam. Det er en flott opplevelse å løpe i denne vakre og historiske byen.
Start og mål er ved den gamle Olympic Stadion.
Arrangementet inneholder både hel og halvmarathon. Dessuten et 8 kilometers løp.
Hjertelig velkommen til gode opplevelser og innholdssrike dager i denne kjente og
interessante verdensbyen.
REISEMÅTE/TID. Vi reiser med KLM tur –retur Amsterdam fra Stavanger.
Fra Stavanger
Fra Amsterdam

16/10 kl. 06.00 - Direkte - Ankomst Amsterdam kl. 07.30
19/10 kl. 15.20 - Direkte - Ankomst Stavanger kl. 16.50

Det er selvsagt mulig å forlenge oppholdet i Amsterdam for de som måtte ønske dette.
Dersom en endrer hjemreisedato i forhold til opprinnelig gruppebestilling, tar KLM et
ekstra gebyr.
BOFORHOLD.
Vi skal bo på Hotell NH Amsterdam Centre. Dette er et meget bra 4 stjerners hotell og har en
av de beste beliggenhetene sentralt i Amsterdam. Det blir servert buffet frokost på hotellet.
SOSIALT OPPLEVELSESPROGRAM.
( Vi tar forbehold om endringer i programmet ).
Erfaring har vist at noen felles aktiviteter er bra for et vellykket opphold.
Vi har følgende på programmet:
Fredag 16/10
Etter ankomst til Schiphol flyplass i Amsterdam, blir vi møtt av en norsktalende guide.
Vi drar først med buss til registreringen for Amsterdam Marathon. Der henter vi startnumrene
våre og får med oss et besøk i Amsterdam Marathon sin Expo. Deretter vil vi ha en guidet
busstur i Amsterdam, før vi ankommer hotellet vårt - Hotell NH Amsterdam Centre.
Vi vil ha et kort praktisk orienteringsmøte etter ankomst til hotellet. Deretter vil guiden vår ta
oss med på en guidet fottur i området rundt NH Amsterdam Centre.
Resten av dagen er til egen disposisjon.

Dinner cruise:
Fredag kveld har vi tilbud om et to timers dinner cruise med 3 retter på Amsterdam Canals.
Ubegrenset tilgang på husets vin, øl, brus, kaffe og tea. En flott opplevelse! Pris ca. kr. 780,pr. person. Det må være minimum 25 personer påmeldt dersom vi skal arrangere cruiset.
Cruisebåten vil legge til rett ved hotellet.
Lørdag 17/10
Good morning Park Run.
Fra kl. 09.00 – 09.45 kan de som vil være med på en rolig joggesightseeing i Vondel Park rett
ved hotellet vårt.
Lørdag ettermiddag 17/10.
NB! Vi vil ha en orientering og gjennomgang av selve løpsdistansene under Amsterdam
Marathon tidlig lørdag kveld på hotell NH Amsterdam Centre. Tidspunktet for dette møtet får
dere i neste skriv.
Om kvelden blir det tilbud om felles bespisning på en nærliggende restaurant av hotellet.
Søndag 18/10.
Felles avgang med egen buss søndag morgen fra hotellet til startområdet for Amsterdam
Marathon.
Vi vil ha bussen til disposisjon hele dagen. Bussen vil være vårt samlingspunkt og stå parkert
på en fast plass ikke langt fra Olympic Stadion.
Kl. 09.30 : Start Helmarathon. Start og mål er inne på Olympic Stadion.
Kl.13.20 : Start ½ Marathon. Mål på Stadionweg.
Kl.10.10 : Start 8. km. Mål på Stadionplein.
Søndag kveld har vi maratonfest på en koselig restaurant.
Prisen for en 3 retters middag er ca. kr. 450 pr. person.
Mandag 19/10.
Til egen disposisjon.
Hjemreise.
PRIS. Bosted: Hotell NH Amsterdam Centre.
FRA STAVANGER.
Totalpris kr. 6250,- + flyskatt.
Flyskatten er ca. kr. 1060,- pr. person.
Følgende er inkludert i prisen.
- Flyreise med KLM tur - retur Amsterdam fra Stavanger.
- 3 netter overnatting på Hotel NH Amsterdam Centre i Twin / double rom med
buffet frokost.
- Guidetur i buss og til fots i Amsterdam fredag 16. oktober.
- Good morning Park Run lørdag morgen.
- Egen buss til disposisjon løpsdagen søndag 18. oktober.
- Busstransport til Schiphol flyplass ved hjemreise.
- Reiseleder Sven Serigstad, med erfaring som reiseleder og løper både fra Berlin, London,
Paris og New York City Marathon.

Tillegg.
Pris for startlisensen på helmaraton er kr. 730,Pris for startlisens på halvmaraton er kr. 325,Pris for startlisens på 8 km. er kr. 220,NB! Alle får utlevert medalje etter gjennomført løp både på helmaraton, halvmaraton
og på 8 km. City run. I helmaraton får en i tillegg til medalje utlevert en T–skjorte etter
målpassering.
Løpere på ½ maraton og 8 km. City run kan få kjøpt en T-skjorte som et minne fra
løpet i Amsterdam. Prisen er kr. 280,- pr. stk.
Tillegg for enkeltrom på hotell NH Amsterdam Centre blir kr. 640,- pr. døgn. (Svært
begrenset antall).
Tillegget for ekstra natt i dobbeltrom er kr. 850,- pr. person.
Reiseleder.
For at reiseleder Sven Serigstad skal være med på turen til Amsterdam Marathon, må det være
med minst 20 deltakere.
FØLGENDE ER IKKE INKLUDERT I PRISEN.
All mat utenom frokost på hotellet.
Vi tar forbehold om prisendringer p.g.a. valutakurser, skatter og prisendringer hos
leverandørene.
PÅMELDING / DEPOSITUM.
PÅMELDINGSFRISTEN ER 15. mars 2015.
NB! Vi har kun et begrenset antall startlisenser til disposisjon i Amsterdam Marathon.
Vi har også bare et begrenset antall flyseter og hotellrom til disposisjon. Det lønner seg derfor
å være tidlig ute med påmeldingen.
NB! Innbetalt depositum på kr. 3000,- blir registrert som påmelding.
Ledsager betaler kr. 2000,- i depositum.
Utfylling av startlisens:
Vi ber dere fylle ut vedlagt påmeldingsskjema og returnere det til oss.
Vi fører personalia over på den orginale startlisensen. Startlisensene vil bli sendt samlet og
rekomandert til arrangøren av Amsterdam Marathon. Arrangøren gir ikke refusjon ved utfyllt
startlisens.
Påmeldte løpere vil få ytterligere informasjon om turen tilsendt ca.10. august 2015.
Restbetaling av turen blir i august / september måned 2015.
Alle løpere vil få tilsendt informasjon direkte fra arrangøren av Amsterdam Marathon
sammen med et registreringskort. Dette vil bli gjort i god tid før avreise.
Registreringskortet og pass må tas med ved avhenting av startnummer.

AVBESTILLINGSVILKÅR.
Innbetalt depositum for startlisens og hotell er IKKE refunderbar ved avbestilling.
Vi anbefaler elles på det sterkeste å tegne avbestillingsbeskyttelse for turen. Denne dekker
alle avbestillingskostnader i tilfelle sykdom minus depositum og innbetalt avbestillingsbeskyttelse. Avbestillingsforsikring kan tegnes hos Travel & Event, Bryne ved Jan Inge
Hansen. Tlf: 51483444. Ved sykdom må legeattest fremlegges.
Dersom dere allerede har en generell ferie - og fritidsforsikring, kan det være lurt å sjekke om
den dekker avbestilling av tur p.g.a. sykdom. Flere forsikringsselskaper har i den senere tid
inkludert avbestillingsbeskyttelse for reiser i sitt forsikringstilbud mot et tillegg i
forsikringspremie.
Ved avbestilling etter 1. juli 2015, beregnes et gebyr på kr. 1000,Avbestilling etter 1. september, ingen refusjon uten avbestillingsforsikring og legeattest.
Generell informasjon.
Alle bør sjekke at de har gyldig reise og avbestillingsforsikring.
Vi må elles ta forbehold om at vi som arrangør ikke kan refundere innbetalte beløp for turen
til Amsterdam Marathon dersom det skulle oppstå uforutsette ting, slik som streik,
naturkatastrofer, krig eller annet som gjør at turen ikke kan gjennomføres.
( Force Majeure ). Dette er ting vi som arrangør ikke har kontroll over, og ikke kan forsikre
eller garantere oss mot. Det vil selvsagt bli refusjon dersom vi får tilbakebetalt penger fra
arrangøren av Amsterdam Marathon, fra hotellene vi bruker og fra KLM m.m.
Reise og avbestillings-forsikring:
For de av dere som ikke har ordinær reiseforsikring eller avbestillings-forsikring anbefaler vi
dere sterkt å tegne denne før avreise til Amsterdam Marathon 2015.
Travel & Event, Bryne ved Jan Inge Hansen er behjelpelig med å tegne reiseforsikring og
avbestillingsforsikring for dere dersom dere ikke har denne forsikringen fra før.
Vi håper at Amsterdam Marathon 2015 vil bli en stor opplevelse både idrettslig og sosialt.
Vi kan love at vi vil gjøre vårt beste for at arrangementet skal bli vellykket....
Innbetaling av depositum for Amsterdam Marathon 2015.
Depositum for Amsterdam Marathon 2015 innbetales til:
Rogaland Marathon Tour A/S,
Adresse: Post boks 441, 4349 Bryne.
Kontonr. 3325.3235506.
NB! Dersom du betaler på nettbank, må du vennligst opplyse at betalingen gjelder
Amsterdam Marathon 2015.
Dessuten navnet på løper og eventuell ledsager innbetalingen gjelder for.
Med sportslig hilsen
Sven Serigstad & Trude Håland.
Rogaland Marathon Tour A/S
Kontaktperson: Sven Serigstad.
E-mail: s.tours@online.no
M: 90871661.
Hjemmeside: www.rogaland-marathon.no

Jærbladet, A/S
Kontaktperson Trude Håland.
E-mail: trude@jbl.no Mobil:40007905.

pAMELDINGSSKJEMA AMSTERDAM MARATHON 2015.
Pamelding er kun gyldig ved innbetalt depositum.
Navn pa loper:
Adresse:
Telefon arbeid:

Telefon privat:

Navn pa ledsager:

o

Poststed.

Event. annen adr.

Jeg onsker a veere med pa gruppeturen til Amsterdam Marathon 2015.
Avreise fra Stavanger til Amsterdam 16/10. Retur fra Amsterdam til Stavanger 19/10.
.leg onsker hotellopphold i Amsterdam fra:

0

Fredag 16/10 til mandag 19/10 2015.

Annet, Oppgi Ankomstdato _ _ og Avreisedato.
.leg ansker a bo i 0
.leg ansker a bo i

0

_

Dobbeltrom.•leg ensker a dele rom med:
Singelrom. (Begrenset antalJ).

Aktiviteter i Amsterdam.
Dinner cruise fredag kveld. Pris ca. kr. 780,- pro person.
D Onsker ikke dinner cruise.

o

_

0

Onsker Dinner Cruise.

Maratonfest sandag kveld, Tre retters middag. Pris ca. kr. 450 pro person.
Onsker a veere med pa maratonfest. 0 'O nsker ikke a vsere med pa maratonfest.
NB! Vennligst fyIl ut personalia for utfylling av lisens med store bokstaver.
Gjelder for alJe distanser i Amsterdam Marathon 2015.
pAMELDINGEN SENDES TIL:
ROGALA~D MARATHON TOUR AlS, ADRESSE: POSTBOKS 441, 4349 BRYNE.
Navn pa leper med store bokstaver.

_

Adresse.

-----------------------

NB! Vennligst oppgi tydelig e-mail adresse for leper:

_

Fadselsdato og ar: - - - - - - -KJ· enn: - - - -Antatt sluttid i Helmaraton: - - -

[J Helmaraton.

I Amsterdam skal jeg lope:

0

Y2 Marathon.

0

8 km. lop.

Gratis ·T - shirt i Helmarathon. I 'li Marathon og 8 km. er prisen for T- shirt kr. 280,
T skjorte: Jeg onsker Smal, medium eller large.

o

Onsker a bestille T-shirt:

0

I 'li Marathon. 0

_
8 km,

o

Onsker ikke T-shirt.

