
 Bussresa  

 Båtresa 

 Vägskatter 

 Del i 2-bädds insideshytt 

 2-rätters middag 

 All inclusive middagsbuffé 

 2 frukostar 

Avresa:  2018-02-23 

Borås Resecentrum 15.45 

Hemkomst: 2018-02-25 

Borås Resecentrum ca. 11.00 

Pris:  2295:- vid 30 bokade 

Enkelhyttstillägg: 325:- 

faktureras av Nya VG Resor 

Sista anmälningsdag 2017-12-10 

Anmälan till: info@nyavgresor.se 

märk mailet ”Kiel Maraton” 

 

Vid bokning lämnas: 

*Namn 

*Adress 

*Telefonnummer, gärna mobil 

*Födelseår 

*Eventuell specialkost 

*Rumskamrat alt. Enkelhytt 

Om du skall springa: 

*Vilken distans  

Den 24 Februari 2018 är det ännu en gång dags för Kiel Maraton där 2.000 

löpare startar i tre olika distanser: Maraton, Halvmaraton eller 10 km. Deltaga-

re från hela norra Tyskland och Skandinavien lockas till Kiel maraton som 

erbjuder de bästa förutsättningarna med sin unika maritima natur och varie-

rande vägar.  

Dag 1 Vår resa startar från Borås mot Göteborg där vi går ombord på 

Stena Scandinavica och en gemensam tvårätters middag väntar. Av-

resa från Göteborg 18.45 och övernattning i 2-bädds insideshytt. 

Dag 2 Frukost ombord innan ankomst till Kiel 09.15, det är fritt tillträde 

till fartyget hela dagen som hotell för dusch och vila. Vi går gemen-

samt av båten där utdelning av nummerlappar sker direkt på termina-

len, start och målgång är i hamnområdet. Efter loppet finns möjlighet 

att följa med bussen till CITTI där du handlar allt du önskar, godsaker 

och dryckesvaror innan vi tillsammans reser tillbaka till city. Återresa 

mot Göteborg 17.45 och ombord kopplar vi av med en all inclusive 

middagsbuffé.  

Dag 3 Efter frukost ankommer vi till Göteborg 09.15 där vi tar oss med 

bussen direkt till Borås. 

 

Frågor angående Kiel Maraton 

Kalle Björklund  

0706-78 57 09 

SOK Knallen  

betalar startavgiften 

Distanser: 

10 km  

Maraton 

Halvmaraton 

Walking 10 km  

 

 

Vi reserverar oss för ändringar i programmet av 

sådan art vi ej kan påverka. Inträffar kostnadsök-

ningar för arrangören efter det att avtalet blivit 

bindande har arrangören rätt att höja priset för 

resan med ett belopp som motsvarar kostnadsök-

ningarna om dessa beror på: 1. Ändringar i trans-

portkostnader 2. Ändringar i skatter, tullar eller 

avgifter för tjänster som ingår i resan. 

 

www.nyavgresor.se 

Startplats 


