FIM RALLY 2019
APPENDIX A
Ankomst og afrejse
Camping
Campingpladsen er åben fra mandag 29. juli fra 12.00 til lørdag 3. August kl. 12.00.
Udbuddet på træfpladsen vil være begrænset fra 29.-30. juli.
Det er muligt at købe mad og drikkevarer tæt på træfpladsen og bringe den ind i området.
Brug af åben ild er ikke tilladt.
Festihuits, Tenthouse og Greenwell Lodge
Ekstra overnatning som Festihuits, Tenthouse og Greenwell Lodge vil være klar fra
mandag 29. juli fra 12.00 til lørdag 3.august kl. 12.00.
Festihuits, Tenthouses og Greenwell Lodge tilbydes kun som pakke á fem dage.
Morgenmad betales fra ankomstdag til afrejsedag. Pris 8 euro ekstra pr. deltager pr. dag.
For at forhindre misforståelser skal booking af Festihuits, Tenthouses og Greenwell Lodge ske
via www.FIM-rally2019.com Booking sker efter først til mølle, først malet - princippet.
Toilet, badeværelse og håndvaske deles med de øvrige deltagere.

Hoteller
Hotellerne er opdelt efter deres beliggenhed og services. Hoteller er tilgængelige fra mandag
29. juli fra 12:00 til lørdag 3. august.
Kreditkort skal bruges ved check-in.
Hotellet i Kategori C tilbydes som pakke a 4 dage fra tirsdag 30. juli til lørdag 3. august.
Overnatning fra mandag 29. juli til tirsdag 30 juli kan tilvælges på formularen for
indkvartering.

Overnatning – HOTEL A, Dobbelt værelser
Pris 160 EUR pr. værelse pr. nat incl. morgenmad.

Værelser i moderne indretning og design. Nogle af værelserne ligger tæt på Roskilde Fjord og
har udsigt over fjorden. Det er i roligt område. Service 24/7.
God restaurant, bar, fitness, bordfodbold, billard, hyggelig terrasse og Atrium.
Offentlig transport til og fra Roskilde Station er tilgængelig.

Overnatning – HOTEL B enkelt-/dobbelt værelser

Pris 110/124 EUR pr. værelse pr. nat inkl. morgenmad.
Tæt på Roskilde togstation eller tæt på træfpladsen og motorvejen.
Standard værelser i god kvalitet og velorganiseret.
Restaurant, bar, fitness, terrasse. Mulighed for leje af cykel. Service døgnet rundt.

Appendiks A 74 FIM rally 2019 - 23. december 2018

Overnatning – HOTEL C * (Dobbelt værelser)
Pris for 4 nætter er 480 EUR, inkl. morgenmad.

Tæt på træfpladsen. Personale i dagtimerne og frivillige hjælpere hele døgnet.
Pæne værelser og afslappende områder. God morgenmad.
Det er tilladt at medbringe mad og drikke og nyde på stedet.
* Hotel i kategori C tilbydes for 4 dage fra tirsdag 30. juli til lørdag 3. august.
Overnatning fra mandag 29. juli til tirsdag 30. juli kan tilvælges på formularen for
indkvartering. Pris for en ekstra nat er 120 EUR, inkl. morgenmad

Festihuits

660 EUR for 5 dage + morgenmad på 8 EUR per dag/person. Op til 4 Personer i en
Festihuit.
En Festihuit er en lille træhytte med aflåselig dør og et lille vindue. Festihuts er udstyret med
køjesenge og madrasser. Der er plads til 4 personer i en Festihuit.
Ikke i Festihuits
Lagner, dyner soveposer osv., dette skal medbringes.
Toilet, badeværelse og håndvaske deles med de øvrige deltagere.

Tenthouse

210 EUR for 5 dage + morgenmad på 8 EUR per dag/person. Op til 2 personer i
Tenthouse.
Tenthouse er en telt-trailer med plads til 2 personer. Tenthouse har aflåselig Indgang.
135 x 200 cm madras, god plads til bagage en sikkerhedsboks til opbevaring.
Ikke i Tenthouse
Lagner, dyner, soverposer. Dette skal medbringes samt to små hængelåse i en størrelse, der
passer til en lynlås. Lille eller mellemstor hængelås til låsning af sikkerhedsboks.
Toilet, badeværelse og håndvaske deles med de øvrige deltagere.

Greenwell Lodge

320 EUR for 5 dage + morgenmad på 8 EUR per dag/person. Op til 2 personer i
Greenwell Lodge.
Greenwell Lodge er hytte med betræk som tag. B:150cm- L:240cm – H: 190cm.
Dobbeltseng med madras, dør med vindue.
Ikke i Greenwell Lodge
Lagner, dyner sovepose osv., dette skal medbringes.
Toilet, badeværelse og håndvaske deles med de øvrige deltagere.
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Ekstra tilbud
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vikingeskibsmuseet med sejlads
Vikingeskibsmuseet med sejlads
Tur til Tivoli i København
Tur til Tivoli i København
Sejltur med M/S saga Fjord
MC guidet tur »Fjordlandet rundt «

mandag 29. juli fra
tirsdag 30. juli fra
mandag 29. juli fra
tirsdag 30. juli fra
tirsdag 30. juli fra
Tirsdag 30. juli fra

kl. 14:00
kl. 10:00
kl. 16:00
kl. 16:00
kl. 18:00
kl. 10:00

Sejlads med et vikingeskib

Pris 75 EUR
Prisen dækker indgangen til museet mellem kl. 10:00 til kl. 17:00, adgang til værksteder og
udstillinger samt 2 timers sejlads på Roskilde Fjord.
Deltagerene skal afhente billetten på Velkomst Centeret, Darupvej 19, 4000 Roskilde fra
mandag 29. juli fra kl. 12:00.
Bemærk venligst, at den første sejltur mandag 29. juli er kl. 14: 00.
Bagage og tøj kan opbevares under opsyn af FIM frivillige ved Vikingeskibsmuseet.
For at forhindre misforståelser, booking af Vikingeskibe skal ske via
www. fim-rally2019.com. Booking vil ske efter først til mølle, først malet - princippet.
Mødested 10 minutter før rejsen:
Museumsøen ved Vikingeskibsmuseet Vindeboder 12, DK-4000 Roskilde Danmark.
(4 km fra Velkomst centeret).
Vigtigt: For at sikre sejladsen skal deltageren kunne stige ned skibet og hjælpe til med at ro
skibet sammen med besætningen. Instruktion sker på engelsk og dansk.
Der er et begrænset antal pladser til børn over 4 år.

Tur til Tivoli i København
Pris 35 EUR

Prisen dækker transport fra træfpladsen/Roskilde Station til Tivoli i København, entré til
Tivoli og transport tilbage efter besøget.
Deltagerne får et stempel ved ankomsten til Tivoli, så deletagerne frit gå ind og ud af
Tivoli, hvis deltagerne ønsker at opleve København på egen hånd.
Mandag 29. juli 2019
Afgang fra træfpladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde kl. 16:00.
Afgang fra Tivoli i København kl. 23:00.
Tirsdag 30. juli 2019
Afgang fra træfpladsen, Darupvej 19, 4000 Roskilde kl. 16:00.
Afgang fra Tivoli i København kl. 23:00.
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Sejltur med restaurationsskibet M/S SAGA FJORD
Pris 25 EUR

Mad og drikke er ikke inkluderet i prisen.
Prisen dækker transport fra træfpladsen eller hotel til M/S saga Fjord, Vindeboder 18, 4000
Roskilde og retur, samt to timers sejlads på Roskilde Fjord.
Det er muligt at købe vand, vin og mad fra skibets restaurant under turen.
Det er ikke tilladte at medbringe egen mad og drikkevarer på M/S saga Fjord.
Hunde er ikke tilladt.
Tirsdag 30, juli 2019 Sejlads fra kl. 18:30-22:00.

Guidet tur »Fjordlandet rundt«
Pris 40 EUR

Prisen dækker guidede tur på egen motorcykel langs Isefjorden og sejllads med
4 små færger, samt en forfriskning på turen. Frokosten kan købes på turen.
Deltagerne skal selv sørge for at deres motorcykler står sikkert under sejladserne. Guider og
personel vil hjælpe med dette.
Motorcyklerne skal være tanket op før afgang for træfpladsen.
Tirsdag, 30. juli 2019 KL. 10:00-17:00
Mødested: Darupvej 19, 4000 Roskilde.
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