
 

 

 
 
 
 

Rejsens pris, tilmelding, betingelser m.v. 
 

 
Pris 7.495,- ved 2 personer i delt dobbeltværelse. 
 
Der er tillæg på kr. 750,- ved ønske om enkeltværelse. Skal oplyses ved tilmelding. 
 
Prisen inkluderer: 

• 5 nætter på ****Hotel Gran Terme i delt dobb. vær. i kurbyen Acqui Terme inkl. 
morgenmad 

• 5 fantastiske dage på cykel i den flotte Piemonte region 
• 3 x 3 retters middag på gourmet restaurant  
• 3 x lette frokost-pakker  
• 2 x frokost på restaurant   
• Bustransport T/R Milano Bergamo/Acqui Terme 
• Valg mellem 2 daglige grupper/sværhedsgrader 
• Dansk samt lokale italienske cykel-guider i hver gruppe 
• Følgebil i hver gruppe 
• 1 stk. special-designet Piemonte Bike Camp Jersey fra det italienske topmærke 

Nalini  
• Besøg på vingård – incl. vinsmagning 
• Unikt besøg på Colnago cykelfabrikken – dette foregår på hjemturen 
• 1 times let mekaniker-kursus 
• Foredrag af Jens Veggerby 

 



 

 

Ikke med i prisen: 

Flybilletten T/R skal du selv booke. Ønsker du en anden flyafgang end den anførte, skal 
du selv sørge for transport fra lufthavnen. 
 
Bagage samt evt. cykeltransport på fly kan tilkøbes hos flyselskabet Ryanair. Kr. ca. 
1400,- for begge dele T/R. 

Ud 16. Maj Kbh. – Milano Bergamo med Ryanair kl. 20.40 

Hjem 21. Maj Milano Bergamo – Kbh med Ryanair kl. 18.30 

Pris ca. kr. 915,- ex. cykeltransport/bagage  

• Vin/sodavand til maden 
• Middag 2 aftener 
• Energi produkter m.m. til træningsturene 
• Dæk, slanger og andre reservedele 
• Enkeltværelses-tillæg kr. 750,- 

Mulige tilkøb, som skal bookes hjemmefra, senest 1. marts 

• Cykeltransport med kassebil + 1 mellemstor sportstaske Ballerup/Acqui Terme T/R 
• kr. 1400,- Minimum 15 bestillinger. 
• Mekanikker servicepakke 1: Indeholder papkasse til din cykel, 2 x nedpakning, 1 x 

samling på destinationen kr. 550,- 
• Mekanikker servicepakke 2: Indeholder papkasse, 2 x nedpakning, 1 x samling på 

destinationen, 3 x cykelvask/-tjek på hotellet kr. 1000,- 
• Professionel bike fit af landsholdmekaniker Tore Winther, ejer af Copenhagen 

Bikefit. Normalpris kr. 2600,-. Bike Camp pris kr. 1850,- Kan også foretages i DK. 
• Massage pakke 1 på hotellet: 1 x 1 times sportsmassage kr. 450,- 
• Massage pakke 2 på hotellet: 3 x 1 times sportsmassage kr. 1200,- 
• Piemonte Bike Camp cykelbuks kr. 599,- Piemonte Bike Camp vindvest kr. 690,-

Topmodeller fra Nalini. Bestillingsfrist 1. Marts. 

Udgifter til forsikringer og lignende er ikke omfattet af prisen, og ansvaret for disse påhviler 
den rejsende selv. 
 
Særlige hotelfaciliteter såsom adgang til spa, behandlinger osv. er ikke omfattet af prisen 
og afregnes direkte med hotellet. 
 
Betaling: 
Ved bestilling betales 50 % af rejsens pris, inkl. evt. enkeltværelses-tillæg. Betaling af 
restbeløbet, inkl. evt. tilkøb skal være Veggerby Sport & Kultur i hænde senest 1. marts 
2018. 
 
Overholdes betalingsbetingelserne ikke, har Veggerby Sport & Kultur ret til at annullere 
rejsen uden varsel. 
 
Tilmelding og betaling er bindende og kan ikke annulleres eller refunderes. Ønskes 



 

 

sygdomsafbestillingsforsikring påhviler dette kunden selv via egen forsikring. 
 
Ændring og afbestilling inden afrejse på Veggerby Sport og Kulturs foranledning: 
 
Veggerby Sport & Kultur har ret til at ændre eller aflyse rejsen på følgende vilkår:  
Såfremt Veggerby Sport & Kultur inden afrejse aflyser rejsen, skal kunden hurtigst muligt 
informeres herom. Det samme gælder, hvis det inden afrejse viser sig, at Veggerby Sport 
& Kultur ikke vil kunne levere de aftalte ydelser - eller at ydelserne vil være af ringere 
kvalitet end aftalt. 
 
Såfremt en ændring medfører, at rejsens økonomiske værdi falder, har kunden ret til at 
modtage et nedslag i prisen, som svarer til værdiforringelsen. Dette gælder dog ikke for 
ændringer eller uregelmæssigheder, som almindeligvis må betragtes som bagatelagtige. 
 
Samtidig med at Veggerby Sport & Kultur informerer kunden om aflysningen eller 
ændringen, skal kunden informeres om, hvilke beføjelser kunden har og hvordan kunden i 
øvrigt skal forholde sig.  
 
I tilfælde af, at Veggerby Sport & Kultur aflyser rejsen, uden at det skyldes den rejsendes 
egne forhold, har kunden ret til at opsige rejseaftalen og få tilbagebetalt samtlige indbetalte 
beløb. Herunder ved for få tilmeldinger.  
 
Rejsen gennemføres kun ved minimum 15 deltagere. 
 
 

 
 
 

For mere info skriv til info@vsok.dk 


