UCI Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym
24.09-01.10.2018
Riding in the Heart of the Alps - poczuj się jak zawodowiec na mistrzowskiej
trasie w towarzystwie Czesława Langa.
Szczegółowy program wyjazdu:
24.09.2018 Poniedziałek
Przejazd do Austrii w godzinach popołudniowych, zakwaterowanie w wybranym obiekcie.
19:00 - 20:00 Odprawa uczestników w hotelu.
20:00 - 22:00 Kolacja i nocleg.

25.09.2018 Wtorek
08:00 - 10:00 śniadanie.
10:00 zbiórka w hotelu, wspólny trening 62-kilometrową przepiękną trasą, biegnącą ponad doliną Zillertal, gdzie
niemalże nie ma ruchu samochodowego.
Możliwość dojazdu do Innsbrucka publicznym środkiem transportu na metę zawodów w jeździe indywidualnej na
czas juniorów i elity kobiet.
Czas rozgrywania zawodów w jeździe indywidualnej na czas juniorów: 10:10 - 12:40
Czas rozgrywania zawodów w jeździe indywidualnej na czas elity kobiet: 14:40 - 17:05
17:30 - 20:00 czas wolny.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
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26.09.2018 Środa - Bilety wstępu na metę zawodów
07:00 - 08:00 śniadanie.
08:00 zbiórka w hotelu, wspólny trening z Czesławem Langiem na trasie zawodów w jeździe indywidualnej na
czas elity mężczyzn oraz wyścigu ze startu wspólnego elity mężczyzn. Wjazd na metę i wspólna sesja zdjęciowa.
Oglądanie wyścigu w jeździe indywidualnej na czas elity mężczyzn. Odległość z Fugen do Innsbrucka to 48km.
12:00 wjazd na rundy w Innsbrucku. Runda krótka - 23,9km, runda długa - 31.0km
Czas rozgrywania zawodów w jeździe indywidualnej na czas elity mężczyzn: 14:10 - 17:10
17:30 - 20:00 czas wolny.
Powrót do hotelu za pomocą lokalnych środków transportu publicznego.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
27.09.2018 Czwartek
08:00 - 10:00 śniadanie.
10:00 - 17:00 każdy z uczestników ma do wyboru jedną z dwóch aktywności:
opcja A - wyjazd do kompleksu basenów termalnych Erlebnistherme Zillertal w Fügen. Aktualny cennik wejść.
opcja B - zbiórka w hotelu, wspólny trening 88-kilometrową trasą, z Zillertal przez przełęcz Kerschbaumer Sattel
do doliny Alpbachtal. Następnie wokół masywu górskiego Rofanstock i wzdłuż największego jeziora w Tyrolu Achensee, które słynie z krystalicznie czystej wody.
Możliwość dojazdu do Innsbrucka publicznym środkiem transportu na metę wyścigu ze startu wspólnego
juniorów.
Czas rozgrywania zawodów w jeździe ze startu wspólnego juniorów kobiet: 9:10 -11:15
Czas rozgrywania zawodów w jeździe ze startu wspólnego juniorów mężczyzn : 14:40 - 18:15
17:00 - 20:00 czas wolny.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
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28.09.2018 Piątek - Bilety wstępu na metę zawodów
08:00 - 10:00 śniadanie.
10:00 zbiórka w hotelu, wspólny przejazd do Innsbrucka 48-kilometrową trasą. Jest to alternatywna droga,
niekolidująca z trasą wyścigu, którą najlepiej poruszać się do Innsbrucka w trakcie rozgrywania zawodów.
Możliwość dojazdu do Innsbrucka publicznym środkiem transportu na metę wyścigu ze startu wspólnego
mężczyzn U-23.
Czas rozgrywania zawodów w jeździe ze startu wspólnego mężczyzn U-23: 12:10 - 16:45
17:30 - 20:00 czas wolny.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
29.09.2018 Sobota - Bilet wstępu na metę zawodów
08:00 - 10:00 śniadanie.
10:00 zbiórka w hotelu, wspólny przejazd wspólny trening 95-kilometrową trasą przez dolinę Zillertal. Po drodze
miniemy miejscowość Mayrhofen a kulminacją treningu będzie podjazd pod Jezioro
Schlegeisspeicher. Opcjonalnie samodzielny przejazd do Innsbrucka 48-kilometrową trasą, i kibicowanie na mecie
wyścigu ze startu wspólnego elity kobiet.
10:00 Możliwość startu w zawodach „Ride to Höll” - konieczna wcześniejsza rejestracja pod
linkiem "Rejestracja" Opłaty startowe: 08/05-03/06: 49.00 EUR, 04/06-30/06: 59.00 EUR, 01/07-23/09: 69.00
EUR
Czas rozgrywania wyścigu ze startu wspólnego elity kobiet: 12:10 - 16:45
17:30 - 20:00 czas wolny.
Powrót do hotelu za pomocą lokalnych środków transportu publicznego.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
30.09.2018 Niedziela - Bilet wstępu na metę zawodów
07:00 - 08:00 śniadanie
08:00 zbiórka w hotelu
08:00 Przejazd wzdłuż trasy wyścigu ze startu wspólnego elity mężczyzn. Oglądanie wyścigu na pętlach oraz na
mecie w Innsbrucku.
Czas rozgrywania wyścigu ze startu wspólnego elity mężczyzn: 9:40 - 16:40
17:00 - 20:00 Czas wolny.
Powrót do hotelu za pomocą lokalnych środków transportu publicznego.
20:00 - 22:00 kolacja i nocleg.
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01.10.2018 Poniedziałek
08:00 - 10:00 śniadanie
10:00 wyjazd z hotelu i powrót do Polski
Zakończenie imprezy

*Program może ulec zmianie ze względu na warunki pogodowe, transportowe, zamknięte drogi lub
przygotowanie fizyczne grupy.

Świadczenia: 7 noclegów, wyżywienie 2 x dziennie, 5 wyjazdów rowerowych z tour leaderem, przejazd trasą
wyścigu i spotkanie z Czesławem Langiem, bilety wstępu na metę w Innsbrucku w dniach 26,28,29,30.09.,
bezpłatny bilet na komunikację publiczną w Tyrolu "VVT" i miejską w Innsbrucku „IVB” w dniach 26,28,29,30.09.,
ubezpieczenie KL i NW, opieka rezydenta.

Dojazd do Innsbrucka z Polski autokarem w obie strony z przewozem roweru 600 PLN/os.

Termin wyjazdu: 24.09 - 01.10.2018
Cena od 1890 PLN/os. w pokoju 2 osobowym
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