parkering
4. ETAPE | VOKSNE | 8,5 KM | HAMMEREN
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HVIS DU VIL HURTIGT
VÆK, NÅR DU ER
KOMMET I MÅL

TÆT PÅ START/MÅL, MEN
FORVENT KORT KØ, NÅR DU
SKAL VÆK

DU KOMMER IKKE VÆK,
FØR SIDSTE DELTAGER ER
KOMMET I MÅL

1. Sæt din bil på parkeringspladsen
ved Hammershus. Der er ca. 200
parkeringspladser. Der er ca. 800
meter til startområdet. Sæt din GPS til:
Langebjergvej 26, 3770 Allinge.
2. Sæt din bil ved Sandvig Campingplads
eller i Sandvig by. Der er godt 2 km. til
start, men turen er utrolig køn. Denne
mulighed kan bruges, hvis du skal
øst på efter løbets afslutning (mod
Gudhjem, Svaneke, Nexø). Sæt din GPS
til: Strandlinien 5, 3770 Allinge – fortsæt
lidt længere ud ad vejen.

3. Sæt din bil på stor græsplæne ved
Langebjergvej / Sandvig Feriecenter.
Der er plads til 800 biler og en genvej
sikrer, at der kun er ca. 500 meter til
start. Følg strimlerne når du skal til
start, efter du har parkeret din bil. Sæt
din GPS til: Langebjergvej 24, 3770.
4. Sæt din bil nede ved Hammersø. Du
kommer tæt på start, men frakørslen
er vanskelig og langsom. Der er et
begrænset antal parkeringspladser.
Sæt din GPS til: Sænevej 2, 3770 Allinge
og følg anvisningerne

5. Der er et meget begrænset antal
parkeringspladser helt nede ved start.
Kan kun anvendes hvis du kommer
meget tidligt – senest kl. 15:00. Du må
forvente, at du først kan køre derfra,
når sidste løber har forladt området.
Sæt din GPS til Sænevej 7 og følg
anvisninger. Men glem alt om det, hvis
du ikke er meget tidligt på den. Vejen vil
være spærret.

POWERED BY:

BEMÆRK: Du kan ikke parkere tæt på mål.
Vejen op til fyret (mål) vil være spærret hele dagen.

