Verdens ”fedeste Langtur” 2019 - Portugal River Douro
Meget kortfattet
Turbeskrivelse / Program:

Torsdag den 19. september med fly fra København til Porto hvor vi overnatter.
Fredag den 20. september skal vi på en charmerende sejl- og bustur op ad Douro floden til vort
startsted og Hotel i byen Barca d’Alva, (Spanske grænse) hvor der om aftenen er velkomstmiddag.
Lørdag den 21. september er første ro dag. Vi skal ro ca. 46 km. (alle dage er der svag medstrøm)
Søndag den 22. september skal vi ro ca. 37 km
Mandag den 23. september skal vi ro ca. 23 km. Denne dag skal vi bl.a. overnatte på en vingård.
Tirsdag den 24. september skal vi ro ca. 29 km.
Onsdag den 25. september skal vi ro ca. 42 km.
Torsdag den 26. september skal vi ro ca. 28 km. Denne dag skal vi også besøge en vingård.
Det er også denne dag vi er fremme ved målet: Porto – efter i alt 205 km og 5 store sluser.
Fredag den 27. september og lørdag den 28. september er vi turister i portvinsbyen Porto, hvor
nogle meget spændende oplevelser venter os.
Søndag den 29. september rejser vi hjem
Til rådighed har vi 2 stk. 4 åres inrigger med styrmand og 4 stk. 4 åres GIG både også med
styrmand. Vores tur skal derfor gå op i en antal som kan deles
med 5 - Vi skal min. være 20 roere og max. 30
Vi har ingen lokale styrmænd i bådene. Det skal vi selv klare.
Vi har følgebåd og lokal landtransport til vor bagage og til øvrig
transport på hele turen.
Vi bor på hhv. 3 og 4 stjernet hotel undervejs og bl.a. på gågaden midt i det gamle Porto
Prisen for hele denne tur er estimeret til kun 14.000 kr. p.p. ALT inklusive – du skal på turen ikke
have 5 flade øre op af lommen, hvis du kan undvære iskager og andet personligt guf.
Prisen dækker:
11 dage i Portugal, heraf 6 rodage inklusive leje af både, al transport (inklusive fly), 6 hjælpere og
følgebåde, 4 minibusser, besøg på vingårde, hotelophold (2 til 4 personer pr. værelse, men i hver sin
seng) samt alle måltider inklusive alle drikkevarer, vinsmagninger, og andre overraskelser….

Tilmelding kan ske ved at sende en SMS til mig på dette nummer: 21 45 68 05 eller på mail:
evelyn@city.dk
Skriv om du ønsker at ro GIG eller inrigger og om du er langtursstyrmand.
Hurtig tilmelding tilrådes af hensyn til fly- og hotelreservation. Du vil snarest efter modtage en SMS
med tilbagemelding.
Turen er åben nu for alle
Hilsen Svend Vexby
Kbh. Roklub – 07.11.2018

