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Idylliske omgivelser

Cape Argus Pick n Pay 2014 

Start området

Overnatting 

Bli med på verdens største sykkelritt Cape Argus Pick n Pay Cycletour og samtidig få med deg vår unike          
oppladningsuke i forkant av rittet. Våre profesjonelle norske guider og syklister tar hånd om deg/dere under 
hele oppholdet med fokus på det sosiale og trivsel. Sykkelturer med følgebil og erfarent støtteapparat sørger 
for at du er ivaretatt og vi tilbyr stor mestringsfølelse i form av gjennomføring av Cape Argus Pick n Pay Cycle 
Tour. Dette er garantert en sykkelopplevelse du sent vil glemme.

Vi bor på forskjellige utvalgte hoteller og B&B. Under oppladningen til 
Cape Argus vil vi bo på et �ott 4 stjerners B&B i Stellenbosch området 
og i den koselige kystbyen Hermanus. De siste to dagene og under 
Cape Argus rittet vil vi bo på et topp moderne 5-stjerners hotell i 
sentrum av Cape Town med kun 200 meter fra startstreken. Hotell og 
B&B ligger perfekt til for alle byenes fasiliteter og de strekningene vi 
skal sykle. På kveldstid legger vi også opp til at det skal være sosialt for 
de som er med.

Opplev Cape Town

Opplev denne fantastiske byen i Sør Afrika, her er det muligheter for 
ut�ukter som vinsmaking, haidykking, Robben Island eller strandliv.

Grunnpakke
Inkludert:
- Fly tur/retur Oslo – Cape Town
- Henting og levering på �yplass
- Overnatting på 4 og 5 stjerners BB og hotell
- Frokostbu�et
- Startkontingent og påmelding til Pick’n Pay
- Programutarbeidelse
- Profesjonelle norske og lokale guider
- Coaching av tidligere pro�rytter
- Detaljert rutekart
- Eget område for reparasjon av sykkel
- Sportslig foredrag
- Trygg sykkeloppbevaring
- Tilgang til spa anlegg på hotell
- Lokal assistanse
- Følgebil på utvalgte dager
- Avslutningsmiddag

12 dager / 9 netter 18 990,- per person

Tilleggsprodukter: 
- Enkeltrom
- Massasje
- Sykkelfrakt
- Sykkelleie

Reiserute

Tur/retur �yvninger Oslo - Cape Town   
Utreise fra Oslo fredag 28. feb 18:20 – ankomst Cape Town 14:05 
(neste dag)
Hjemreise fra Cape Town mandag 10. mars 16:30 – ankomst Oslo 
11:30 (neste dag)

 

Cape Town
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Fasntastisk natur

God veikvalitet

    

Utsikt fra hotell restaurant Fornøyd deltaker

Guider, treningsveiledning og coaching

Vår hovedguide er Leonard Snoeks som tidligere har syklet profesjo-
nelt for Maxbo-Bianchi og landslaget. Leonard vil sammen med de 
andre guidene følge opp deltagerne individuelt i forhold til å 
optimalisere treningsdagene i forkant av Cape Argus Cycletour samt 
ha hovedansvaret for å lede sykkelturene og sørge for at alle får den 
sportslige utfordringen de ønsker.

Ernæring

Frokost hver dag inkludert, samt mat og drikke underveis på turene. 
Middag har vi valgt å holde åpent da det er et spennende kjøkken i 
Sør-Afrika og mange valgmuligheter i områdene vi skal bo.

Følgebil
På de lengste turene vil vår servicebil sørge for din sikkerhet 
underveis og ha med seg det som måtte være nødvendig av 
reservedeler og verktøy. Vi oppbevarer ekstra klær/skift samt mat og 
drikke. 

Sykler 

Vi disponerer eget sykkelrom tilknyttet overnattingsstedene og her 
vil det være trygt å oppbevare sykkelen.

Dersom det er ønskelig å leie sykkel under oppholdet har vi 
gjennom vår samarbeidspartner tilgang til godt utstyrte leiesykler 
som holder høy kvalitet.

Skulle det oppstå problemer med sykkelen underveis bistår vi med å 
få reparert hva enn det måtte være. Vår samarbeidspartner har 
tilgang på eget verksted i område og sørger for at tekniske 
utfordringer blir løst

 

Vår ”oppladningsuke” og Cape Argus Cycletour er for alle som er 
glad i å sykle og ønsker en ekstra utfordring. Aldersgrense for start i 
Cape Argus Cycletour er 13 år. Vi tar hensyn til det individuelle 
nivået på alle som er med. Enten du er en godt trent amatør eller ren 
mosjonist vil våre guider sørge for at du er ivaretatt på best mulig 
måte under hele oppholdet.

Regionen, ruter og terreng

Områdene rundt Cape Town har mye å by på og er som skapt for 
sykling, med sine brede veier, varierte terreng, gode veikvalitet og 
ikke minst storslåtte natur. Vi legger opp til spennede guidede ruter 
hvor du vil oppleve Sør-Afrika på sitt beste. Forutenom dette så er det 
mye spennende å ta seg til, både i form av kultur, dyreliv og historie. 
Regionen er kjent for solfyllte dager og et behagelig klima på denne 
tiden av året. 
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Seedede puljer

Kart over området

Hvem kan delta



Fasntastisk natur

Variert terreng

    

Table Mountain Følgebil

Program
Fredag 28.02 - Felles avreise Oslo Gardermoen, Norge

Lørdag 01.03  - Ankomst Sør-Afrika og Stellenbosch, innlosjering  og 
velkomstmiddag med gjennomgang av program

Søndag 02.03  - Rolig guidet tur i område, 2-3 timer, med Leonard 
og IrA-guide

Mandag 03.03  - Guidet tur  mot naturskjønne Franschoek, 3-4 timer 
med Leonard og IrA-guide

Tirsdag 04.03  - Guidet tur, 4 timer – Leonard coacher i teknikk og 
ernæring, felles barbecue på kvelden.

Onsdag 05.03  - Samlet sykkeltur mot Hermanus langs kysten hvor vi 
overnatter for natten, bagasjen blir fraktet av følgebil. 5 timers tur 
ca. Guidet av Leonard og IrA-guide

Torsdag 06.03  - Vi sykler tilbake til Stellenbosch i rolig tempo, ca. 5 
timer. Guidet av Leonard og IrA-guide

Fredag 07.03  - Hviledag med muligheter for ut�ukter, vinsmaking, 
haidykking eller strandliv. Samle overskudd til den store dagen.

Lørdag 08.03  - Avreise inn til Cape Town og innsjekking på WestInn 
Hotell for resten av oppholdet.  Rolig sykkeltur langs Peninsula for å 
se sluttpartiet av morgendagens ritt. Felles middag, med ”strategi-
møte” i Cape Town.

Søndag 09.03  - Start i Cape Argus (Pick n Pay) 2014.  109 kilometer i 
variert terreng og med fantastisk stemning underveis.  Avslutnings-
middag og fest.

Mandag 10.03  - Avreise hjem til Norge 

Mer detaljert program og informasjon om Cape Argus Pick n Pay 
Cycletour vil bli sendt ut.

 

Gruppeinndeling

I utgangspunktet vil vi ta sikte på å forholde oss til én gruppe, 
men hvis nivåforskjellene blir veldig store, vil vi dele opp i to 
grupper:

Mosjonist Elite
Utøvere som har erfaring fra andre sykkelritt og ønsker en lik type 
oppladning til ritt som en profesjonell utøver. Deltagere i denne 
grupper bør være ”godt” trent.

Mosjonist
Roligere tempo og noe kortere turer enn i mosjonist elite gruppen. 
Må ha erfaring fra sykling tidligere og være i ok form. Har man behov 
for pauser underveis har man også anledning til å gjennomføre 
deler av de lengste turene i følgebil.

Forbehold om små endringer i program!

Kontakt oss - Vi hjelper deg

Leonard Snoeks - Eventkoordinator
Mob: 45 90 67 46
E-post: leonard@activetours.no 

www.activetours.no
Tlf: 21 42 02 11
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Fantastiske omgivelser


