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Cykeltræningslejr Nerja, Costa Del Sol, uge 18 (søn. d. 30. april – søn. d. 07. 

maj 2017) for medlemmer af Aalborg Cykle-Ring Motion   

 

 

Hotellets adresse og hjemmeside: http://www.nerjaclub.com/en/ 

 

Man skal selv booke flybillet, da det giver en større fleksibilitet mht. egen cykel / lejet cykel samt senere 
bindende tilmelding og betaling for lejligheder. Vi anbefaler at flybilletterne bookes så snart som muligt.  
 
Udrejse fra Aalborg den 30. april kl. 6.05 (DY3680) og hjem fra Malaga den 7. maj 2017 kl. 10.25 (DY3681) 
med Norwegian . 
 
Prisen for cykel er kr. 400,- pr. tur, i alt kr. 800,- for at få sin egen cykel med. Der er dog begrænset plads til 
cykler (ca. 25 i alt på flyet), så hvis man vil have sin egen med, må man være hurtig. 

Manuel vil forestå kontakten til cykeludlejer i Malaga. Det eneste man skal gøre, hvis man ønsker at leje 
cykel, er ved tilmeldingen på hjemmesiden at angive størrelsen i tekstfeltet samt typen Radon R1 (kr. 940,-
), BH Sphene (kr. 940,-) eller BH Quartz (1.240,-) ved afkrydsning ud for typen. De anførte priser er for 7 
dage. Der henvises i øvrigt til vedlagte 
Lejeprisen skal indsættes på klubbens konto som via Manuel vil formidle betalingen. 

De lejede cykler vil blive leveret på hotellet den 30. april og afhentet den 7. maj med samme transportør 
som skal bringe deltagerne fra og til lufthavnen. Den eksakte pris for denne service kendes endnu ikke, 
afhænger noget af antallet; men vil være overkommelig. Nærmere herom senere. 

Hvis man ønsker, at rejse fra anden lufthavn eller på andre dage, er det for egen regning og risiko, og man 
skal påregne selv at arrangere transporten fra/til hotellet, hvis det da ikke lige passer med afgangen fra/til 
Aalborg. 
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Bindende tilmelding skal ske på vores hjemmeside samtidig med betaling af kr. 300,- samt eventuelt lejepris 
på cykel på vores konto i Dronninglund Sparekasse:  
 
Reg. nr. 9044 konto nr. 0000966002 senest ved udgangen af november måned 2016. 
Tilmelding er først gældende, når depositum er registreret.  
 
Enkeltværelse: kr. 2.675,-  UDSOLGT 
Dobbeltværelse pr. person:   kr. 1.875,- 
Transfer pr. person: kr.    300,-  
(Transfer vil kun blive arrangeret for deltagere, som flyver fra og til Aalborg henholdsvis 30. april og 7. 
maj 2017). 
 
Begrænset antal enkeltværelser 12 stk. som fordeles efter først til mølle princippet. Herudover er der 
forhåndsreserveret 18 dobbelt værelser. 
 
I værelsespriserne er inkluderet ½ pension med ⅓ kande øl samt vand til maden. Hvis man ønsker sodavand 
og vin, er det for egen regning. 
 
Hvis man først beslutter sig for at vil med på turen efter den 30. november 2016 skal man kontakte enten 

Emanuel eller Jan. Der vil formentligt fortsat være muligt at booke dobbeltværelser på hotellet. 

Enkeltværelse er totalt udelukket. 

Der henvises i øvrigt til rundsendt mail af 13-09-2016 (Medlemsservice) 
 
 
Mange hilsener Jan, Manuel og Jens Chr.  
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