EN UNIK OPLEVELSE I EN UNIK BY

SINGAPORE MARATHON
Et marathon løb i Singapore er en oplevelse du ikke må gå glip af.

Så blev det Singapores tur
Hos Marathon Travel club har vi været så heldige at få tildelt et antal startnumre til et af de løb i hele verden
som man bare må prøve, hvorfor? Singapore er et usædvanligt løb, hvor selve løbet foregår om aftenen, når
byen ændrer farver og de mange neon lys tændes, hvilket danner en ubeskrivelig ramme for løbet.
Tre ord som er essentielle når man skal beskrive Singapore: Økonomi, udvikling og teknologi. Ja, Singapore
er en af Asiens rigeste, mest moderne og veludviklede byer.
En by og et land i ET, Ja! Singapore er et ret unikt sted og kan klart anbefales som et bud på din næste
løberejse!
Singapore er ikke som de andre storbyer i Sydøstasien. Her er ikke mange dyttende biler, der er rent og
pænt, der er mange regler - nogen mere absurde end andre, og det er mere vestligt end mange andre
storbyer i Asien. Så glæd dig til en tur, der giver dig det bedste af en metropol i særklasse.
Vi er ved at tilrettelægge et program for turen og vi kan allerede nu sige at det bliver en oplevelse.

Hotellet
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Mandarin Oriental byder på fantastisk udsigt over Singapore og Marina Bay. Der er udendørs swimmingpool
og en luksusiøs spa. Mandarin Singapore er direkte forbundet til butikscenteret Marina Square, blot 10
minutters gang fra MRT-metrostationen City Hall. Butiksstrøget Orchard Road ligger 10 minutters kørsel fra
overnatningsstedet, og Singapore Changi lufthavn ligger 20 minutters kørsel derfra.
Værelserne på Oriental Singapore har udsigt til havnen, havet eller byens skyline. Der findes surround soundlydanlæg med mulighed for at afspille cd'er og dvd'er på alle værelser. Der er desuden kabel-tv,
kaffe-/tefaciliteter samt eget badeværelse med badekar.
Kort og godt
• 661 værelser, røgfri
• Restaurant og 2 barer/lounges
• Motionscenter
• Massage-/behandlingsrum
• Aircondition

•
•
•
•
•

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

Løbefakta
Løbsdato:
Deltager:
Distancer:

30. november / 1. december 2019
31.657 gennemførte løbt 2018
Maraton
Halvmarathon
10 km

Start Marathon 30 nov.:
Tidsgrænse:
Aldersgrænse:

Kl. 18:00
7 timer 30 minutter
18 år

Start Halvmarathon 30. nov:
Tidsgrænse:
Aldersgrænse:

4 timer
16 år

Start 10 km 1 dec.:
Tidsgrænse:
Aldersgrænse:

Kl. 06:30
2 time og 30 minutter
14 år

Løbet siden:
Temperatur:

1982
29 grader

Terræn:
Underlag:
Ruten Marathon:

flad
Asfalt
Se ruten her 2018

Rekord mænd:
Rekord kvinder:
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Bestil
Uge 48: Startdato 27.11.2019 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Delt dobbeltværelse

11645,-

BESTIL

1 person Enkeltværelse

14945,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse

11645,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 18. oktober 2019.

Praktiske Informationer
Fly-information:
Vi flyver med Finn Air fra København den 27. november kl. 20.05 (mellemlanding i Helsinki - videre afgang
kl. 23.55) med ankomst i Singapore dagen efter kl. 17.15. Hjemrejse den 2. december fra Singapore kl. 23.45
(Mellemlanding i Helsinki - videre adgang kl. 07.35) med ankomst i København kl. 08.10 dagen efter.
Måltider er inkluderet ombord.

Prisen inkluderer:
4 nætter på femstjernet hotel med morgenmad
Dansk rejseleder
Fly og lufthavnsbus t/r
Skatter og afgifter

Tillæg:

Startnummer
Startnummer
Startnummer
Startnummer

(maraton): 785 kr.
(halvmaraton): 675 kr.
(10 km): 515 kr.
(5 km): 275 kr.

Rejseforsikring:
Vær opmærksom på, at dit gule sygesikringsbevis ikke dækker ved ophold udenfor Europa, hvorfor vi
anbefaler at tegne en forsikring hos Europæiske Rejseforsikring gennem Marathon Travel Club.
Deleværelser:
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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
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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