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TULE JA KOE KUUSAMO GT 2014 KEVÄTTALVEN YTIMESSÄ!

Oletpa sitten lyhyemmän matkan ystävä tai pidempien matkojen nautiskelija, olet lämpimästi tervetul-
lut Kuusamo GT 2014 talvipyöräilytapahtumaan! Tarjoamme kolme erilaista matkavaihtoehtoa 
pyöräilyn ystäville: Torankijärven kierros on leppoisa ohjattu lenkki Kuusamon keskustan ympäristös-
sä, kevyenliikenteen väyliä hyödyntäen. Noin kymmenen kilometrin mittainen kierros sopii myös 
ensimmäistä kertaa talvipyöräilyä kokeileville. Ja jos siltä tuntuu, voi kierroksen kiertää toiseenkin 
kertaan. Lenkin varrella tarjotaan lämmintä juotavaa.

Sadan kilometrin ja sadan mailin reitit tarjoavat elämyksiä kokeneemmille talvipyöräilijöille. Reitit 
sivuavat Koillismaan mahtavia suurjärviä ja jylhiä erämaita. Kiehtovat maisemat tarjoavat upeat puit-
teet talvipyöräilijän seikkailulle: Koet Pohjois-Euroopan parhaimpiin kuuluvat talviajoreitit asiantun-
tevien vetäjien johdolla Cyclos Kuusamon nuotittamilla reiteillä. Reitin varrella nautitaan mieltä ja 
kroppaa lämmittävä keittolounas. Mailereille on myös toinen kiinteä huolto ja reiteillä kulkevista huol-
toautoista järjestetään lisää ajovirtaa.

Päivän päätteeksi voit rentoutua Original Sokos Hotel Kuusamon saunan lämmössä ja maittavan 
päivällisen merkeissä.

Tapahtuman järjestää Cyclos Kuusamo yhteistyössä Koillismaan Osuuskaupan kanssa. Tapahtuman 
järjestäjät varaavat mahdollisuuden lyhentää reittejä sääolosuhteiden vuoksi, turvallisuudesta tinki-
mättä. Lisätietoja ohjelmasta Sokos Hotel Kuusamosta tai Cyclos Kuusamon yhteyshenkilöltä Taneli 
Kaakiselta: taneli.kaakinen@cycloskuusamo.net.
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Ilmoittautumiset 28.2.2014 mennessä sähköpostiin info@cycloskuusamo.net. Ilmoita seuraavat 
tiedot: nimi, osoite, yhteystiedot, mille matkalle osallistut ja onko jotain ruoka-aineallergiaa tai erityis-
ruokavaliota joka pitäisi huomioida.

Hinnat:
10 kilometriä: 35€
100 kilometriä: 50€
100 mailia: 60€

Maksut seuraavin tiedoin:
Cyclos Kuusamo ry
Kuusamon Osuuspankki 519407-2132294
IBAN FI92 5194 0720 1322 94
Lisätietokenttään KMOGT2014, nimi ja matka

Mikäli maksat osallistumisen ilmoittautumisajan päätyttyä, tulosta maksukuitti ja ota se mukaasi. 
Jälki-ilmoittautuminen mahdollista la 8.3.2014 ennen tapahtuman starttia Sokos Hotel Kuusamon 
edustalla. Huom! Maksu käteisellä. Jälki-ilmoittautumisen hinta: +10€ normaalihintoihin.

Majoitus:
49,50 €/hlö/vrk 2hh:ssa
84,50 €/1hh/vrk
lisävuode 15 €/vrk/aikuinen tai lapsi

Varatessa pyydämme mainitsemaan Kuusamo Grand Tour 2014. Paikkoja rajoitettu määrä.

Sis. pyöräilytapahtuman ja sen osallis-
tumismaksun, ohjelman mukaiset 
retkiruokailut, päivällisen ja saunan.

Alustava ohjelma

Perjantai 7.3.
18.00  palaveri Sokos Hotel Kuusamossa seuraavan päivän reitistä, turvallisuudesta ja
 varustautumisesta, majoittuminen
17-21  hotellisaunat

Lauantai 8.3.
6.30-10 aamiainen
9.00  lähtö 100km ja 100 mailia Sokos Hotel Kuusamon pihalta
  (säävarauksella, muutokset ohjelmaan mahdollisia) 
12.00  retkilounas maastossa 
13.00  Torankijärven kierroksen (10km) lähtö Sokos Hotel Kuusamon pihalta     
 (säävarauksella, muutokset ohjelmaan mahdollisia) 
15.00  saunat lämpimänä Sokos Hotel Kuusamossa 
17.00  päivällinen

Majoitusvaraukset:
Sokos Hotel Kuusamo
puh. 020 1234 693,
sales.rukakuusamo@sok.fi


