OPLEV ET FANTASTISK LØB I ALTID SKØNNE LONDON

LONDON HALVMARATHON
Oplev den fantastiske atmosfære der opstår når 16.000 løbere samles for at
løbe London Halfmarathon.

Rejsen
Et af englands mest populære halvmarathons i hjertet af London
The Royal Parks Half Marathon tager dig gennem nogle af byens mest berømte områder, og gennem 4 af
Londons 8 royale parker - Hyde Park, Green Park, St. James's Park og Kensington Gardens.
Englænderne har taget arrangementet til sig, hvilket tydeligt ses ved de arrangementer omkring løbet, som
ikke har noget med de 21 km at gøre. Her ses familier, som benytter muligheden for at tilbringe nogle
skønne timer sammen efter løbet, samt unge såvel som ældre løbere, som nyder den gode stemning og
atmosfære i målområdet, som iøvrigt er åben for alle.

Starttidspunkter for Royal Parks Half Marathon
Royal Parks Half Marathon starter kl. 9.00. Løbet "landsbyen" åbner kl 07:30. Opvarmningen starter kl. 8.30,
og alle løbere skal komme ind i startblokkene kl. 8.40 - farven på starttrakten svarer til det på dit
startnummer.

Hvordan kommer jeg til startlinjen
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For vores løbere vil der være fælles afgang fra hotellet til startområdet. For ledsagere er den nemmeste
måde at komme til start / mål at undgå vejafspærringerne på dagen og bruge metroen. Hyde Park Corner
og Knightsbridge er de 2 nærmeste undergrundsstationer. Hyde Park Corner er 15 minutters gang væk og
på Piccadilly-linjen. Knightsbridge ligger 10 minutters gang væk og ligger også på Piccadilly-linjen.

Dagsprogram
Herunder ser du et programforslag - der kan forekomme ændringer fra år til år

11. oktober

Ankomstdag for "kør selv", flygæster fra Billund- og Kastrup lufthavn
Et godt råd er i øvrigt at pakke løbesko som håndbagage, hvis bagagen mod forventning skulle blive
forsinket.
Hotellet har en meget central beliggenhed, både i forhold til målområdet, men også til seværdigheder og
indkøbsmuligheder.
Kl. 17:30 - 17:45 Rejseleder Morten vil uddele jeres startnummer samt t-shirt i hotellets lobby.
12. oktober
Kl. 07 - Morgenbuffet
Kl. 09:00 Sightseeing med dansk guide – bl.a går turen til den olympiske by. Varighed ca. 3 timer.
Gennemføres ved min. 20 personer.
Kl. 18.30 Pasta party på hotellet.
13. oktober
Kl. 07 - Morgenbuffet. Såfremt I har specielle ønsker, så sørg selv for at indkøbe supplement til
morgenmaden.
Kl.07:45 Fælles busafgang fra hotellet til startområdet. Efter løbet finder man selv retur til hotellet.
Der er mulighed for at aflevere bagage – dog ikke mulighed for omklædning. Der vil også være toiletter i
området. Når du ankommer til startområdet, så vær opmærksom på hvilken ”farve” start du har. Ved
ankomst aftaler vi et mødested efter løbet – for dem som ønsker at gå sammen hjem.
Kl. 09.00 Løbet starter
Kl. 18.00 Samling i hotellets "hyggekrog", der ligger lige ved receptionen. Herefter går vi ud og
fejrer dagens indsats med et godt måltid mad og hyggeligt samvær. Restaurant Sarastro.

14. oktober
Kl. 07 - Morgenbuffet
Kl. 11:00 Senest check-ud fra hotellet.

Side 2 af 3
Marathon.dk | Toldboden 3, 1. sal | 8800 Viborg | Tlf. +45 8662 2210
mtc@marathon.dk | www.marathon.dk

Hotellet
Det 3-stjernede hotel, St. Giles, ligger i Londons West End-kvarter, mindre end 5 minutters gang fra
metrostationen Tottenham Court og butikkerne på Oxford Street. Der er blot 3 minutters gang fra St Giles
til Dominion Theatre.
Hotellets restauranter byder blandt andet på Sage & Chilli, som serverer asiatisk/italiensk, Hudson's House
Café Lounge Bar samt den døgnåbne café/kro VQ.
Kort og godt
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

670 værelser, røgfri
4 restauranter
Indendørs pool
Morgenmad tilgængelig
Wi-Fi i lobbyen
Motionscenter
Døgnåben reception
Rengøring dagligt
Pengeskab i receptionen
Concierge-tjenester

•
•
•
•
•
•

Privat badeværelse
Daglig rengøring
Mulighed for at lave kaffe/te
Elevator
Fladskærms-tv
Renseri-/vaskeriservice

Løbefakta
Løbsdato:
Start:

13. oktober 2019
Kl. 9:00

Tidsgrænse:
Aldersgrænse:

3 timer
17 år

Temperatur:
Deltagere:
Løbet siden:

10-15 grader
Ca. 16.000
2008

Terræn:
Underlag:
Rute:

Fladt
Asfalt
Klik her

Smartphone applikationer:

Google Play
Appstore
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