
Paris - Brest - Paris 2019 

Tilbud til Paris - Brest - Paris 2019 i samarbejde med ARD Nordjylland  
 
 
Hermed fremsendes tilbud på Bus - overnatning - følge bil i Loudeac . Afgang Frederikshavn fredag den 16 
august 2019 omkring kl. 12:30 fra færgehavnen og retur fra Paris fredag den 23 august 2019 kl. 19:00 efter 
alle har spist 
 
Tiden er inde til at overveje om du skal deltage i PBP 2019 og i den forbindelse åbner vi for salget af pladser 
til transport og overnatning. 
Tilbuddet er til ARD Danmark, Sverige og Norge  
 

Der vil være ca. 35 pladser med cykler på bussen som sælges efter "først til mølle" 
 
Der er 4 valgmuligheder, alt efter hvad der ønskes som tilkøb. : 
 
1. Prisen for transport i bussen  kr. 2000,- (mad, kaffe, the og kage er inkl. i bussen til Paris ) 
 
2. Cykel transport med bussen  kr.  600,- (cyklen skal pakkes ned i papkasse) 
 
3. Følge bil i Loudeac    kr.  400,- (2 pers. telt til overnatning og taske) 
 
4. Overnatning prisen ikke fast pt. da vi ikke kan bestille værelse på vores hotel som ligger tæt på 
startstedet. Der bliver et værelse for 2 personer fra lørdag til fredag, så værelset er klar når man kommer 
retur fra cykelturen. (forventer kr. 1000-1200 ) 
 
Turen er en non profit og derfor bliver et evt. overskud tilbagebetalt til deltagerne på busturen  
 
(Prisen i 2015 for bus og cykel transport opkrævede vi kr. 2500,- og der blev der tilbagebetalt kr. 250,-) 
 
Bussen starter i Frederikshavn fra færgelejet og har opsamling ned igennem Danmark  (der kan mod ekstra 
betaling afhentes deltagere fra Hirtshals) 
 
Vil du være sikker på en plads i bussen skal du indbetale et depositum på kr. 1000 og kr. 500 for 
overnatning. (depositum kan tilbagebetales, hvis der er nogle på venteliste) 
 
Beløbet overføres til Sparrekassen Vendsyssel Reg. nr. 9070 kontonr. 1625094026 eller 
IBAN nummer DK0590701625094026  SWIFT : VRAADK21 
 
Restbeløbet  indbetales i februar 2019 der fremsendes mail 
  
Hvis du er interesseret i at deltage i bustransport og overnatning men ikke er klar til en endelig bestilling vil 
jeg gerne have en mail fra dig med dine ønsker og så vil du komme med på mail listen. 
 
Når du indbetaler depositum bedes du sende mail til buspbp2019@gmail.com med din bestilling: 
Navn, adresse, tlf., ,cykel med i bussen, følge bil og hotel 
 
Evt. spørgsmål  på mail eller tlf. 
 Med venlig hilsen 
Brian Toftelund og Hans Jørgen Villumsen  
+45 25157613 
buspbp2019@gmail.com 


