STORT, SPÆNDENDE, ANDERLEDES

CHICAGO MARATHON
Chicago er en utrolig spændende og fascinerende by, der gennem flere år har
begejstret de gæster, vi har haft med til Chicago Marathon, som med 45.000
deltagere er et af verdens absolut største marathonløb.

Rejsen
Sammen med Berlin, London, New York, Boston og Tokyo er Chicago blandt de berømte seks "World
Marathon Majors". Hos Marathon Travel Club får vi typisk 30 startnumre stillet til rådighed, så efterspørgslen
er stor til dette løb.
For os er Chicago en overset perle blandt de største løb i verden. Der løbes langs Lake Michigan hvor
udsigten er betagende og de sidste kilometer løbes ind mod Chicago's flotte skyline. Ruten er hurtig og
stiger kun med 8 meter - så her vil der være mulighed for at sætte et godt tempo.
Giv dig selv den oplevelse og løb sammen med tusindvis andre og oplev byen og dette løb. Du bliver ikke
skuffet! Rejsetiden er selvfølgelig lang og der er et jetlag at tage højde for, derudover starter løbet tidligt –
men det passer dig faktisk fint, da jetlagget sikrer, at du alligevel er tidligt oppe!

Dagsprogram
Herunder ser du et programforslag - der kan forekomme ændringer fra år til år
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Lørdag
Kl. 07.00 Samling i receptionen til en rolig / afslappet fælles morgenløbe-/sightseeing tur (5-6 km)
via Michigan Ave og Grant Park til målområdet og retur via Millinium Park. Denne kræver ingen
tilmelding – mød blot op med løbesko og godt humør.
Kl. 10.30 Træffetid/info møde i receptionen
Kl. 11:00 Samling i receptionen for afgang med shuttlebus til Expo og afhentning af startnummer.
Herefter er ilden fri og transport retur på egen hånd (via shuttlebus). Dagen er herefter til fri
rådighed.
Husk at købe ind til morgenmad før løbet søndag. (Erfaringsmæssigt hamstres der bananer i
dagene op til!!)
Expoen er beliggende ca. 2,5 km syd for hotellet. Shuttlebus er arrangeret af Bank of America Chicago
Marathon.
Adresse:
McCormick Place Convention Center
North Building, Hall B1
2301 S.Martin Luther King Dr.
Åbningstid:
Fredag fra kl. 09 - 20 og Lørdag fra kl. 09 – 18.
Søndag
Kl. 06.00 Samling i receptionen til fotosession og fælles gang til startområdet (check vejret og
overvej skiftetøj/plastovertræk).
Kl. 07.30 Starten på marathon
Kl. 16.45 Sejrsmiddag (tilkøb). Vi mødes i receptionen og går fælles afsted mod båden. Forventet
gåtid ca. 30 min.
Sejrsmiddagen foregår i løbet af en 3 timers cruise på Lake Michigan. Middagen inkluderer en
lækker aftensbuffet ombord, med øl, vin, kaffe, juice m.m. ad libitum. Imens du spiser, kan du nyde
de fantastiske udsigter af Chicagos skyline, og måske spotte nogle af byens berømte attraktioner.
Vær med til en perfekt afslutning med vores guide og de øvrige maratonløbere.
Mandag
Dagen er til fri disposition.
Kl. 10.00: For dem der har lyst, samling og afgang til Willis Tower (tidligere Sears), der fra 103.
etage byder på en fantastisk udsigt, Chicago-historie og The Ledge (glasbalkon). Evt. efterfølgende
sen frokost på Bubba Gump Scrimp på Navy Pier.
Seværdigheder som bestemt er værd at se i Chicago:
Willis Tower: Tidligere verdens højeste bygning hvorfra man i klart vejr kan se op til 4 af de
omkringliggende stater.
Robie House: bliver betragtet som en af de mest betydningsfulde bygninger i arkitektekturens
historie.
Art Institute of Chicago: et elegant museum der har en af verdens flotteste kunstudstillinger.
Shopping: The Magnificent Mile
Musik: House of blues (Blues), Checkerboard Lounge (Blues), Zebra (Rock og rolig Jazz) og Green
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Mill (for Jazz elskere)
Tirsdag
Kl. 12.00 Check ud - dagen er til fri dispositon.
Kl. 10.00 Gangstertur (tilkøb) – bustur i Chicago by, en sjov og spændende tur. Her får du mulighed
for at opleve Chicagos mange sjove og spændende sider. (Skal du med på denne tur, skal du have
checket ud inden vi tager afsted. Turen forventes at tage ca. 2 timer)
Onsdag
Kl. 13.20: Ankomst til København (SAS)
Kl. 13.00: Ankomst til København (Iceland Air)
De gæster der enten ankommer tidligere eller har valgt andet afrejse tidspunkt end gruppen er på egen
hånd, og sørger selv for transport til og fra lufthavnen.

Hotellet
Det 4* SwissOtel ligger i downtown Chicago, helt ned til den smukke sø Lake Michigan. Hotellet har en
fantastisk a la carte restaurant, som bestemt er et besøg værd. Værelserne er rummelige og byder på udsigt
udover byen og den store sø - derudover er personalet smilende og venlige.

Kort og godt
•
•
•
•
•

661 værelser, røgfri
Restaurant og 2 barer/lounges
Motionscenter
Massage-/behandlingsrum
Aircondition

•
•
•
•
•

Tæt på stranden
Morgenmad tilgængelig
Gratis Wi-Fi i lobbyen
Døgnåben reception
Daglig rengøring

Løbefakta
Løbsdato:
Start:
Tidsgrænse:
Aldersgrænse:

Løbet siden:
Terræn:

11. oktober 2020
Kl. 7.30
6,5 timer
16 år (personer på 16 og 17 år som ønsker at deltage
skal medsende en tilladselse fra forældre eller
værge)
1977
Fladt
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Rekord mand:
Rekord kvinde:

2.04.38
2.17.18

Transport
Flytider fra København d. 9/10 med SAS:
Udrejse
9/10
Hjemrejse
13/10

Afgang fra Kastrup

Ankomst i Chicago

Kl. 15.40

Kl. 17.45

Afgang fra Chicago

Ankomst i Kastrup

Kl. 22.05
Flytider fra København d. 9/10 med Iceland Air:

Kl. 13.20 (14/10)

Udrejse
9/10
Hjemrejse
13/10

Afgang fra Kastrup

Ankomst i Chicago

Kl. 14.10

Kl. 18.20

Afgang fra Chicago

Ankomst i Kastrup

Kl. 19.30
*Både ud- og hjemrejsen er med en mellemlanding i Reykjavik

Kl. 13.00

Kort

1 person. Delt dobbeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

42

09-10-2020

13-10-2020

4 nætter

15498,-

BESTIL

1 person. Enkeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

42

09-10-2020

13-10-2020

4 nætter

20998,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

42

09-10-2020

13-10-2020

4 nætter

14998,-

BESTIL
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3 personer. 3 personers værelse

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

42

09-10-2020

13-10-2020

4 nætter

13698,-

BESTIL

4 personer. 4 pers. værelse - pris per person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris pr.
person*

42

09-10-2020

13-10-2020

4 nætter

12798,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 05. april 2020.

Praktiske Informationer
Vigtig information omkring denne rejse:
Bestilling af denne rejse kræver en forudgående aftale om venteliste og indbetaling af 3.000 DKK
hos Marathon Travel Club.
Efter gennemført betaling af 1. rate vil dine allerede indbetalte 3.000 DKK blive modregnet 2. rate.
Der skal indbetales 30% i 1. rate og 2. rate skal senest betales 120 dages før afrejsedagen.
Hvis man vælger ekstra nætter er transfer fra hotellet til lufthavnen t/r på egen hånd og for egen
regning.
For rejsende med børn under 18 år kontakt kontoret for pris
Prisen inkluderer:
Flyrejse t/r,
Skatter og afgifter,
4 overnatninger uden morgenmad på SwissOtel****
Transfer til og fra lufthavn
Dansk rejseleder
Tilvalg:
Startnummer
Kør-selv rabat
Ekstra nat
Sejrsmiddag
Gangstertur

Kr. 4.000,- (Forbehold for prisstigning)
Kr. 4.500,pris afhænger værelsestype
Kr. 800,Kr. 300 ,- (Forbehold min. 20 personer)

Deleværelser:
Ved booking af et delt værelse kan vi ikke garantere, at du kommer til at bo med den person, som du evt.
har ønsket. Samtidig forbeholder vi os retten til at opgradere dig til et enkeltværelse mod evt. tillæg, i det
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tilfælde at du har booket en plads i et delt værelse, og det ikke går op med rejsens totale antal af bookinger.
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