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Eidsberg Sparebank og SuverenSport inviterer igjen; 
Touren 2017 går med fly til og fra Barcelona, 
deretter med buss retning Pyreneene. Vi stopper for 
lunsj og sykkelmontering/utlevering av leiesykler. 
Herfra går siste del for egen maskin frem til Berga og 
første overnatting. Videre går turen i to forskjellige 
lengder til den gamle borgen Cal Tristany i Pinos som 
skal huse oss i to netter.
Neste dag byr på to alternative ruter frem til lunsj i 
Sant Climenc. Siste sykkel dag følger vi TdF rute fra 
2009 opp til Cambrils og videre ned via Coll de 
Nargo og til en fantastisk avslutning i ærverdige Can
Boix i Peramola/Oliana for en velfortjent gourmet 
aften.
Vi retunerer med buss lørdag morgen tilbake til 
Barcelona og fly hjem. På denne turen må du ikke være topp trent men kunne  henge 

med i et fornuftig tempo. Dette er en god oppkjøring til sesongen 
enten du sykler landevei eller terreng. Følgebil kjører bagasjen og 
langer nødvendig proviant underveis til dagens mål. Vi bor i ulike 
hoteller/pensjonater på 2 – 4 manns rom. Vi starter hver morgen 
senest kl. 09:00 og spiser lunch i koselige landsbyer og avslutter 
hver dag i 17:00 tiden.

Pyreneene, Spania / Catalonia
Tre og en halv dag på sykkelen, avreise 

23/5 og retur 27/5.

Tour the Eidsberg Sparebank
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Cal Tristany



 23. Mai. Avreise med Gardermoen 09:00 ankomst BCN 12:20
◦ Buss til Olost, lunsj og rigging av sykler

◦ Start av Tour Eidsberg 2017, 37 km til Berga

 24. Mai. Berga- Cal Tristany/Pinos, 90 km/60 km
◦ To alternative ruter, med felles lunsj i Solsona

 25. Mai. To alt. rundløyper 104 km/1830 hm og 81 km/1595 hm
◦ Vi møtes for felles lunsj i Sant Climenc etter 62 og 48 km.

 26. Mai. Pinos – Can Boix/Oliana, 92 km/2170 hm, 62 km/900 hm
◦ En skikkelig TdP test i lang løype. Fantastisk avslutning frem til Can Boix.

 27. Mai.  Buss tilbake til Barcelona og fly hjem.

15.11.2016SKIGAARD AS 3Can BoixCal Tristany



15.11.2016SKIGAARD AS 4

Område for årets Tour Eidsberg Sparebank
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TdP Eidsberg 2016



1. Pris; NOK. 13.500,- inkl. fly/bagasje.
 Norwegian DY1740 Oslo - BCN 23/5 kl. 09:00, ank. 12:20, retur til Oslo DY1741, 

27/5 kl. 13:05. 

 Tar forbehold om vesentlig valuta endring +/- og minimum 10 deltakere.

2. Touren inkluderer; 
 Overnatting i 4 døgn i sort sett i 2 mannsrom i ulike særpregede og flotte hoteller og 

casa rural. (hus som er bygget om til små hotell).

 Alle måltider; frokost, lunch, middag, inkl. drikke (i tilmålt mengde).

 Følgebil som transporterer bagasje og langer drikke, mat og klær samt utstyr til 
eventuelle mindre uhell (punktering). Vi har med reserve sykkel.

 Transport til og fra flyplassen i Barcelona.

 Eidsberg Sparebank sykkeltrøye

3. Eksklusive;
 Transport av sykkel, leie av sykkel (dog organiseres sykkel leie)..

 Drikke/mat utover måltider, herunder også afterbike.
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