Relax

Run

Vogezen

24 okt - 27 okt 2019

RELAX & RUN VOGEZEN - WAT IS HET ?
Deze tweede editie van de trail stage zal zich afspelen van 24 tot en met 27 oktober 2019. Place to
be is de magische omgeving van de Vogezen. De natuur is er absoluut authentiek, wat garant staat
voor mooie panoramas en technische trails met veel hoogtemeters.
Om iedere trailer in de mogelijkheid te stellen zijn eigen aspiratie te bepalen zullen er twee groepen zijn begeleid door respectievelijk Vincent Siringo, lid van het TRAKKS Salomon Team en Lode
Theunynck van Trailodge.
De accomdatie is een gezellige refuge midden in de ‘Haut’ Vogezen, onze eigen stek waar we
altijd naar terugkeren om te ontspannen en te genieten van kwalitatieve bio maaltijden.
Just Run & Relax!

trailodge.com

CONCREET
Vrijdag en zaterdag zullen we het meeste van de dag aan het trailen zijn. De uitgestippelde trails
liggen tussen de 20-30 km. Indien gewenst door de groep wordt er ook s’avonds nog eens op
uitgetrokken voor een korte night trail!
PROGRAMMA
Donderdag 24 oktober
15:00 h: 		
19:00 h:		

Aankomst en korte surprise trail om de benen te strekken
Relax & avondeten

Vrijdag 25 oktober
Quality food & warm place all day; just run & come home!
07:30 h:		
10:00 h: 		
19:30 h: 		

Ontbijt
Trail & late lunch
Free running/hiking & sightseeing

Zaterdag 26 oktober
Quality food & warm place all day; just run & come home!
07:30 h:		
10:00 h: 		
19:30 h: 		

Ontbijt
Trail & late lunch
Free running/hiking & sightseeing

Zondag 27 oktober
08:00 ‐ 10:00 h:

Ontbijt & Check-Out
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INBEGREPEN
3 overnachtingen (gedeelde kamers) in refuge met enkel trailers!
3 x ontbijt; 3 x avondeten; 2 x middageten (of lunch pakket); Water, koffie, thee
doorlopend healthy snacks
Carpooling in afspraak met andere deelnemers
NIET INBEGREPEN
Vervoer van/naar refuge
Sportvoeding en (andere) dranken
MEE TE BRENGEN
Slaapzak of lakens & kussenovertrek
Handdoeken
Voor extra comfort, slippers aangeraden!
DE REFUGE
Onze verblijfplaats is een mooie refuge met gedeelde kamers.
Adres: 1251 Route des
Crêtes, 88250 La Bresse,
France
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PRIJZEN
EUR 322
INSCHRIJVINGEN
Via de site...
NOG VRAGEN
lode@trailodge.com
GSM: +32 (0) 477 78 09 01
Facebook Messenger: Lode Theunynck
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ANNULATIEVOORWAARDEN
100 % inschrijvingsgeld terugbetaald - tot en met 27 oktober 2019:
Bij overlijden van een familielid in de eerste graad mits voorlegging van kopie van het overlijdensattest.
50 % inschrijvingsgeld terugbetaald - vandaag tot en met 24 oktober 2019: Bij ziekte mits
voorlegging van een kopie van het doktersbriefje met datum.
0 % inschrijvingsgeld terugbetaald in alle andere gevallen.
ALGEMENE VOORWAARDEN
XPLORATION B.V.B.A. zal trail parkoers uitstippelen die geen onredelijke risico’s bevatten.
XPLORATION B.V.B.A is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen en diefstal voor,
tijdens en na het evenement.
De deelnemer verklaart fysisch fit te zijn en voldoende voorbereidt om aan een evenement
met deze kenmerken deel te nemen. XPLORATION B.V.B.A kan niet verantwoordelijk gesteld
worden voor medische problemen van de deelnemer.
Verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen is de verantwoordelijkheid van de deelnemer.
Het programma en de parkoers zijn ter indicatie. Omstandigheden zoals veiligheid, weer en
anderen kunnen ertoe leiden dat deze veranderen.
De organisator kan niet verplicht worden tot terugbetaling van het inschrijvingsgeld ingeval
het evenement om buitengewone omstandigheden (force majeur) niet kan doorgaan.
De deelnemer verklaart zicht akkoord met het gebruik van zijn foto, film of video voor promotionele doeleinden.
ERKEND REISBUREAU & TOEPASSELIJKE WETGEVING
Trailodge is een erkend reisbureau.
Reiziger en Trailodge kunnen aanspraak maken op de regelingen
voorgeschreven in de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling
van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.
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