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Jesteś przygotowany na wielkie wyzwanie? Chciałbyś wystartować w elitarnych zawodach z cyklu Ironman? 

Akademia Triathlonu wraz z grupą Sauerland Team pomoże Ci tego dokonać. Wyjedź z nami i zmierz się 

z triathlonistami z całego świata podczas zawodów IRONMAN 70.3 Majorka 2013. 

IRONMAN 70.3 odbędzie  się  11 maja  2013 roku na Majorce – wyspie  znanej  jako raj  treningowy dla 

triathlonistów.  Jest  to  jedna  z  imprez  kwalifikujących  do  Mistrzostw  Świata  Ironman  70.3.  Zwycięzcą 

tegorocznej edycji został  Michael Raelert  – dwukrotny Mistrz Świata Ironman 70.3 z 2009 i 2010r., a rok 

wcześniej triumfował jego brat Andreas Raelert – rekordzista świata 2011 z Challenge Roth.

 

Szczegóły dotyczące zawodów
Oferta obejmuje 4-dniowy wyjazd na zawody Ironman 70.3. Zawody odbywają się w północnej części wyspy,  

w Puerto de Alcudia, na dystansie 70.3:

– pływanie 1,9 km (port miasta Alcudia);

– rower 90 km (jedna pętla, poprowadzona zarówno przez tereny górskie, jak i zawierająca długie, 

płaskie odcinki);

– bieganie 21,1 km (3 pętle poprowadzone wzdłuż pięknych plaż miasta Alcudia).

Linia mety zlokalizowana jest niedaleko portu, około 500 metrów od linii startu pływania. Więcej informacji  

dostępnych jest na stronie zawodów http://ironmanmallorca.com/ 
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Szczegóły dotyczące pobytu
Uczestnicy  zakwaterowani  będą  w  ekskluzywnym  4-gwiazdkowym  hotelu  Ferrer  Maristany położonym 

w odległości 100 metrów od plaży Puerto de Alcudia, gdzie znajduje się strefa zmian IM 70.3. Hotel położony 

jest również niedaleko starego miasta z historycznymi, średniowiecznymi ruinami i murami obronnymi. 

Cena pobytu w hotelu obejmuje:

– zakwaterowanie w pokojach dwuosobowych;

– śniadania i obiadokolacje;

– klimatyzacja;

– w pełni wyposażona łazienka z suszarką;

– telewizor;

– telefon;

– sejf;

– balkon.

Cena wyjazdu obejmuje:
- pakiet startowy Ironman 70.3 Mallorca;

- przeloty na trasie Berlin Tegel – Palma de Mallorca – Berlin Tegel;

- przewóz osób z lotniska na Majorce do hotelu i z powrotem;

- transport lotniczy roweru w obie strony;

- transport roweru z lotniska na Majorce do hotelu i z powrotem;

- zakwaterowanie w Hotelu Ferrer Maristany  4* z wyżywieniem (2 posiłki dziennie);

-  ubezpieczenie  podstawowe (Koszty  Leczenia,  NNW, ubezpieczenie  bagażu – do wysokości  kwot 

gwarantowanych polisą).
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Dodatkowo płatne:
– sklep sportowy;

– usługi fizjoterapeutyczne (masaże);

– pomoc medyczna;

– mechanik rowerowy.

Koszt udziału w wyjeździe to 1015 euro/osoba
(oferta obowiązuje do 31 grudnia 2012 roku)

Dla członków AT team 5% zniżki 

Osoby chcące wyjechać i towarzyszyć oraz kibicować podczas startu swojej rodzinie lub znajomym 

muszą uiścić jedynie opłatę za pobyt, wyżywienie oraz przelot wysokości 650 euro/osoba.

W  celu  zarezerwowania  miejsca  należy  wpłacić  w  przeciągu  7  dni od  daty  otrzymanego 

potwierdzenia zgłoszenia zaliczkę wysokości 200 euro osoby towarzyszące oraz 425 euro osoby startujące 

na podany w potwierdzeniu numer konta bankowego. Pozostała część kwoty płatna  do 8 kwietnia 2013 
roku.  Jest  to  również  ostateczny  termin  zgłoszeń.  Szczegółowe  dane  dotyczące  płatności  otrzymają 

Państwo po przesłaniu zgłoszenia. 

Więcej informacji oraz zgłoszenia iwona@akademiatriathlonu.pl 
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