
Rejs med Michael Rasmussen 
til Gran Canaria

med afrejse 25/11 (uge 47) eller 2/12 2017 (uge 48)
Tag med Michael Rasmussen på træningslejr på Gran Canaria. En cykelrejse, der både tager os med op i bjergene og giver gode ben – ligesom 
der kommer mange gode råd fra den tidligere professionelle rytter undervejs. I samarbejde med Michael Rasmussen tilbyder Bravo Tours en 
unik cykelrejse til Gran Canaria. Rejsen inkluderer fem dage med træning, hvor der både bliver træning i bjerge og på mere flade strækninger.  
Alle ruterne er mellem 80-140 kilometer. Michael Rasmussen bliver vores cykelguide hele ugen. Undervejs vil han også fortælle mere om sit 

spændende liv og komme med gode råd til din cykeltræning. Der er indlagt en hviledag på rejsen. 

Michael Rasmussen: Tidligere professionel cykelrytter, hvor han bl.a. har kørt for Rabobank og CSC. Har vundet flere etaper i Tour de France og 
Spanien Rundt. Flere gange kåret til årets cykelrytter i Danmark. 

FLYTIDER FORVENTET:
Afgang Billund  kl. 07.00
Ankomst Gran Canaria kl. 11.15
Afgang Gran Canaria kl. 12.15
Ankomst Billund kl. 18.10

Afgang København kl. 07.05
Ankomst Gran Canaria kl. 11.35
Afgang Gran Canaria kl. 12.35
Ankomst København kl. 18.40

Endelige afrejse- og ankomst-
tider fremgår af billetten. 

HOTEL GLORIA PALACE SAN AUGUSTIN – KAT 4+
Pris pr. pers. ved minimum 2 pers. i delt dobbeltværelse med balkon, havudsigt og halvpension kr. 11.998

Tillæg for eneværelse (begrænset antal) kr. 1.300

Prisen inkluderer:
• Fly Billund/København -  

Gran Canaria t/r
• Ophold på Gloria Palace  

San Augustin med havudsigt
• Halvpension på hotellet
• Mad om bord på flyet t/r 
• Transfer lufthavn – hotel t/r 
• Dansk rejseleder
• Bidrag til Rejsegarantifonden
• Olietillæg 

Cykelpakke:
• Mulighed for reparation og vask 

af cykel
• Michael Rasmussen som din 

cykelguide
• Lokalguide fra Cycle Gran 

Canaria
• 5 x dage med cykling/planlagte 

ruter

• Frugt, energibar og vand på 
cykeldagene

• Følgebil med mekaniker/reserve-
dele og forplejning

• 2 x foredrag, hvor Michael 
Rasmussen fortæller om sit liv 
som professionel cykelrytter og 
råd/vejledning til cykeltræning 
generelt

• Aflåst cykelgarage

Mulige tilkøb pr. person:
• Afbestillingsforsikring Gouda  

kr. 195
• Årsrejseforsikring Gouda kr. 249
• Cykelleje:  

www.cyclegrancanaria.com/
bike-rental

• Transport af cykel kr. 800 t/r    

Tilmelding hos Bravo Tours på 
tlf. 96 27 38 71 eller lsa@bravotours.dk
Turen gennemføres ved min. 20 personer.


