
Snejbjerg Cykelmotion - Klubtur til Alsace – Oktober 2023 

Fra lørdag d. 30.09 til lørdag d. 07.10 - UGE 40 - (7 nætter) 

 

 

 

Aktivitetsudvalget i Snejbjerg Cykelmotion er i gang (oktober 2022) med planlægning af en klubtur til 

skønne Alsace (Eguisheim) i perioden fra 30.09.2023 til 07.10.2023. 

Vores lokalkendte Francois har været i gang med at finde hotel osv.  

Der bliver mulighed for at cykle på alle niveauer. 

Forventet pris for 7 overnatninger er ca. 5.500 kr. per person inkl. hotel med halvpension samt ca. udgift 

til bilkørsel. 

 Læs mere om priser her. 

 Læs om hotellet, værelser mm: www.hotel-colmar-vignes.fr 

Området i Alsace indbyder til meget andet udover cykelture, så dermed også en mulighed for at tage 

afsted som par, selvom den ene måske ikke cykler. Læs også mere herom i kommentar feltet med input 

fra Francois . 

 Læs mere om Alsace her 

Da Francois skal til Alsace senere i denne måned og snakke med hotellet, er vi derfor også nødt til nu at 

få en mere bindende tilmelding. 

Har du/I lyst at deltage i klubturen 2023 til Alsace, så skriv til Francois på jfmltronche@gmail.com 

senest d. 16/10.  

 Skriv følgende: 

1. Antal personer 

2. Hvilket værelse ønskes (forskellige typer/priser) 
3. Hvor mange overnatninger ønskes; 6 eller 7 overnatninger 

Ift. værelsestype henvises til hotellets hjemmeside, hvor du/I kan læse meget mere om disse. NB! 

"Først-til-mølle" ift. værelserne. 

Vi forventer at et aconto beløb for bookingen skal betales i starten af 2023, men Francois ved mere 

herom i løbet af november. 

https://snejbjergsgi.dk/cykelmotion/wp-content/uploads/sites/6/2022/10/Alsace-2023-priser-mv.pdf
https://www.hotel-colmar-vignes.fr/?fbclid=IwAR0J-Nen3r8nqU_A8Igf2IzbTOMtI5A_HIKLs3k3zhzkKJ5puSR8XFFo2zU
https://snejbjergsgi.dk/cykelmotion/wp-content/uploads/sites/6/2022/10/Alsace-intro_2.pdf
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Hvis du/I har spørgsmål til turen, området osv. er Jean-Francois eller Kurt Knudsen gerne behjælpelige 

med at svare  De kender begge meget til området. I må også meget gerne skrive på Facebook-

opslaget, da spørgsmålet og svaret måske er til gavn for andre  

Men som sagt skal du/I tilmelde jer senest d. 16/10-2022 via mail til Francois: jfmltronche@gmail.com 

(kan kontaktes på 28947629) 

Vi glæder os til mange tilmeldinger og ikke mindst en spændende klubtur 2023 til smukke Eguisheim i 

Alsace  

 

Mvh Aktivitetsudvalget i Snejbjerg Cykelmotion 

 


