Multisegur Volta als Ports d`Andorra
26.06-03.07.2018
Wielkie ściganie drużyny Czesława Langa w Pirenejach.
Szczegółowy program wyjazdu:
26.06.2018 Wtorek
Wylot z Warszawy o godz. 16:10, przylot do Barcelony godz. 19:15
19:45 transfer autokarem do Andory.
23:00 przyjazd do Andory, zakwaterowanie w wybranym hotelu, zimna kolacja i nocleg.

27.06.2018 Środa
08:00 - 10:00 śniadanie.
11:00 zbiórka przed Hotelem Ski Plaza w Canillo (1529 m n.p.m.), wspólny trening 67-kilometrową
trasą o łącznym przewyższeniu 1810m. Trasa prowadzi przez dwa pierwsze podjazdy najdłuższego
dystansu wyścigu czyli La Rabassa (13,9km / 900m przewyższenia) i La Comella (4,3km / 348m
przewyższenia) z którymi zmierzą się uczestnicy wyścigu.
17:30 - 20:00 czas wolny, SPA & Wellness.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
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28.06.2018 Czwartek
08:00 - 10:00 śniadanie.
10:00 zbiórka przed Hotelem Ski Plaza w Canillo (1529 m n.p.m.), wspólny trening 85-kilometrową
trasą o łącznym przewyższeniu 2680m. Typowa trasa widokowo - krajoznawcza, prowadzi przez
najładniejsze miejsca w Andorze dostępne na rowerze szosowym. Wyjazd z Canillo (1529 m n.p.m.) i
podjazd na przełęcz Coll Ordino (8,9km / 520m przewyższenia). Zjazd do miejscowości La Massana
(1244 m n.p.m.) przez Ordino. W La Massanie zaczyna się jeden z najdłuższych podjazdów w księstwie
o nazwie Port de Cabus (17,9km / 1120m przewyższenia). Zjazd z powrotem do La Massany (1244 m
n.p.m.), a następnie podjazd na przełęcz Collada de Beixalis (8,7km / 594m przewyższenia). Zjazd do
Encamp (1250 m n.p.m.), i powrót do Canillo (1529 m n.p.m.).
17:30 - 20:00 czas wolny, SPA & Wellness.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.

29.06.2018 Piątek
08:00 - 10:00 śniadanie.
10:00 zbiórka przed Hotelem Ski Plaza w Canillo (1529 m n.p.m.), wspólny trening 83-kilometrową
trasą o łącznym przewyższeniu 2640m. Zjazd do miejscowości Encamp (1250 m n.p.m.), a następnie
przejazd przez przełęcz Collada de Beixalis (6,6km / 556m przewyższenia), zjazd do La Massany (1244
m n.p.m.) i podjazd do Arcalis (22,6km / 1160m przewyższenia) gdzie będzie meta wyścigu. Są to
kolejne dwa podjazdy zawodów. Powrót do Canillo przez Coll Ordino (8,9km / 520m przewyższenia).
17:30 - 20:00 czas wolny, SPA & Wellness.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
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30.06.2018 Sobota
08:00 - 10:00 śniadanie.
10:00 zbiórka przed Hotelem Ski Plaza w Canillo (1529 m n.p.m.), wspólny trening 42-kilometrową
trasą o łącznym przewyższeniu 1380m. Trasa prowadzi w rejonie ośrodka narciarskiego Grandvalira,
przez przełęcz Envalira (17,5km / 980m przewyższenia ) do miejscowości Pas de la Casa (2080 m
n.p.m.) położonej tuż przy francuskiej granicy. W drodze powrotne podjazd na przełęcz Envalira (4,9km
/ 320m przewyższenia) i zjazd do Canillo (1529 m n.p.m.)
16:00 - 20:00 Caldea Termal Spa i czas wolny w Andorra la Vella.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.

01.07.2018 Niedziela
05:30 - 6:00 śniadanie.
06:30 wyjazd autokarem z hotelu na start wyścigu.
07:00 - 08:00 odbiór pakietów startowych w miasteczku wyścigu.
08:30 START w wyścigu Volta als Ports 2018 w Parc del Prat del Gran COLAT
Wyścig zostanie rozegrany na 4 trasach do wyboru o różnych stopniach trudności:
Trasa 4* - 109 km / łączne przewyższenia 3 232m
Trasa 3* - 80 km / / łączne przewyższenia 2 322m
Trasa 2*- 53 km / / łączne przewyższenia 1 873 m
Trasa 1*- 27 km / / łączne przewyższenia 1 109 m
16:30 zakończenie wyścigu, wielki finał z poczęstunkiem i wręczeniem nagród.
17:30 powrót autokarem do hotelu.
18:00 - 20:00 czas wolny, SPA & Wellness.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.

02.07.2018 Poniedziałek
08:00 - 10:00 śniadanie.
11:30 - 17:00 zbiórka przed Hotelem Ski Plaza, wspólny trening. Ze względu na wyścig, który odbywa
się dzień wcześniej trasa do ustalenia na miejscu po konsultacji z uczestnikami wyjazdu.
17:00 - 20:00 czas wolny, SPA & Wellness.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
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03.07.2018 Wtorek
07:00 - 09:00 śniadanie.
09:00 wyjazd z hotelu, zwiedzanie Barcelony, przyjazd na lotnisko 18:00.
19:55 wylot z Barcelony, przylot do Warszawy godz. 23:00
Zakończenie imprezy.

*Szczegółowy program może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, transportowe lub przygotowanie
fizyczne grupy.

Świadczenia: przelot samolotem do Barcelony, transfer z lotniska do hotelu w Andorze, 7 noclegów z
wyżywieniem w hotelu lub bez wyżywienia w apartamentach, codzienne treningi na najciekawszych trasach
prowadzone przez tour leadera, dojazd autokarem z hotelu na start wyścigu i powrót do Canillo, ubezpieczenie
KL i NW, opieka rezydenta.

Cena nie zawiera opłaty rejestracyjnej w wyścigu: cena od 28 Euro w zależności od wybranej opcji,
opłaty za wyrobienie licencji Masters (50 PLN)
Uwaga!!! Nie zwlekaj z rejestracją w wyścigu - liczba uczestników jest limitowana do 1 500 osób.
Rejestracja przez internet bezpośrednio na stronie wyścigu: voltaalsports.com

Termin wyjazdu: 26.06 - 03.07.2018
Cena od 2490 PLN/os.
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