Vi forlenger MC sesongen – Bli med på MC tur til Spania
Vi inviterer på MC tur til Spania i uke 44 og håper du har lyst til å bli med. Vi har plass til ca. 30
ordinære motorsykler, men vi må være minimum 22 motorsykler for at turen skal bli noe av.
Har du stor MC (HD eller Goldving) kan det muligens komme på et lite tillegg i prisen.
Vi flyr til Malaga og legger turen til Almunecar som ligger ca. 9 mil (1,5t) nord for Malaga. Her er det
masse fine veier og kort vei til Sierra Nevada og den populære byen Ronda.
Vi bor på hotell Bahia de Almunecare som kan by på det meste: https://hotelbahiaalmunecar.es/en
På denne turen kan du gjerne ta med følge. Her et det rom for kos med og uten sykkel. Hotellet har
basseng og ligger nær stranden. Her er det både shoppingmuligheter og SPA, sol og bad, og masse
flotte MC veier.
Vi får mange dager å kjøre på og vi legger opp til noen fellesturer og fellesmiddager, resten av tiden
er til fri disposisjon. Det er selvfølgelig frivillig å delta på fellesarrangementene.

Sånn ca. program:
- Lørdag 19. oktober, motorsyklene lastes på trailer utenfor klubben
- Fredag 25. oktober, vi flyr til Malaga. Buss plukker oss opp på flyplassen og kjører oss til
hotellet hvor vi sjekker inn og plukker opp våre motorsykler.
- Lørdag 26. oktober – torsdag 31. oktober, aktiviteter med og uten MC
- Fredag 01. november, vi laster motorsykler på bilen og reiser hjem til Oslo
- Onsdag 06. november, vi plukker opp motorsyklene på klubben.

Pris
1 person med MC kr. 15500,Prisen inkluderer transport av MC tur/retur klubbhuset, fly fra Gardermoen tur/retur og 7 netter på
hotell i dobbeltrom. Transport fra flyplassen i Malaga til hotellet tur/retur.
1 medreisende kr. 5500,Prisen inkluderer fly fra Gardermoen tur/retur og 7 netter på hotell i dobbeltrom. Transport fra
flyplassen i Malaga til hotellet tur/retur.
Ønsker man enkeltrom kommer det et tillegg i prisen på kr. 1800,-

Bagasje på flyet:
2 x 20 kg innsjekket bagasje samt 1 x 10 kg. håndbagasje.
Det er plass til sidevesker og toppbokser i traileren.
Påmelding og betaling
Depositum på kr. 5500,- pr. pers. betales ved påmelding (depositumet tilbakebetales kun om turen
ikke blir noe av). Det er bindende påmelding innen 10/6. Restbeløpet, kr. 10000,- betales innen 1.
september 2019.

Påmelding og evt. spørsmål sendes til: tur@nafmcoslo.no
Påmelding må inneholde følgende:









Navn på deltaker (skrives som i passet):
Mobilnr. deltaker:
E-post deltaker:
Merke/type MC:
Medlemsnummer NAF MC Oslo:
Navn på medreisende (skrives som i passet):
Mobilnr. medreisende:
E-post medreisende:

Ønsker du enkeltrom må dette spesifiseres.
Om du ikke spesifiserer at du ønsker å dele rom med en annen som også skal meldes seg på, blir du
vilkårlig plassert.
Så snart vi har registrert din påmelding får du en e-post i retur med betalingsinformasjon.

Forutsetninger for å bli med:
MC må ha kaskoforsikring.

Vi håper du har lyst til å bli med oss på tur til Spania!

