
Turpris 6900,—pr. person 

Inkl. i turprisen er:  

• Buss Ålesund – Motala t/r    

• 1 Hotell overnatting i Arvika 

dobbeltrom ink. Frokost. 

• Startnr til Vetteren rundt 

 Ikke inkl. i prisen:  

• Øvrige måltider,  

• drikke til maten, tips,  

• reise- og avbestillingsforsikring,  

  Velkommen med på en ufor-

glemmelig Sykkeltur 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Plussreiser AS er tidligere Si-reiser, Ravinala reiser og Sabra Fokusreiser.  

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Vakker natur 

Løypekart 

FINN MER INFORMASJON PÅ 

plussreiser.no 

RING OSS I DAG PÅ 

70 17 90 00 

14.06.2018 4 DAGER // REISELEDER:  KJELL HARALD OTTERLEI 

Reiser til Motala og sykler Verdens største mosjonssykkelløp, og Sveriges flotteste sykkelritt rundt Vättern 

Vättern rundt 2018 

Hvert år samles nær 25000 deltakere i den vakre og naturen langs den dramatiske kysten av Vättern, som når 

300 kilometer rundt innsjøen 



DAG 1 Ålesund – Arvika  

Avreise fra Ålesund med buss til Arvika. 

Ankommer Scandic Hotel i Arvika ut på kvelden. 

Fantastisk utsikt 

 

Start byen 

 

Pust i bakken 

 

DAG 2   Rittdag 

Spiser en god og sen frokost på hotellet før oss setter kurs mot Motala som 

Er startplass for rittet. 

Vi har starttid ca 22.30 

1.   

VÄTTERNRUNDAN 300 km, 15
-16 juni 2018! 
Sykling i 30 mil kan være en ekte utfordring med melkesyre og tunge bein, 

Men det kan også være hyggelig med beskrivende ord som glede, fellesskap 

og skjønnhet i stedet. 

Det er nettopp det som er målet med Vätternrundan; Du bestemmer din til-

nærming og gjøre det akkurat den opplevelsen du ønsker! 

Løpet er et løp uten resultatliste. 

Løpet har ni matstasjoner som sammen med start og slutt i Motala tilbyr en 

fantastisk service som gjør Vättern-runden unik 

 

Dag 3  Heimreise 

Etter målgang får vi oss en dusj og noe mat,  

Så starer vi på turen heimover, etter en stopp på grensa er det 

Straka veien heim 


