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 8.7.2018פרנקפורט אירונמן 
 

להתחרות לצד  –אליפות אירופה  –של טרימקס נבחר , פרנקפורט גרמניה  2018-יעד הברזל ל 
 הגדולים .

 
 המסלול 

הממוקם  Langener Waldsee אגם במימיו השקטים שלק"מ שחייה  3.8מתחילים את היום עם מסלול של 

 . c 22-24טמפרטורת המים היא בדרך כלל בין ק"מ מנקודת הסיום . 13 -כ

 .  ק"מ 83שתי הקפות של ק"מ מתחילים  13ולאחר רכיבה מהירה של , יוצא מהאגם מסלול האופניים
 הררי ומאתגר סלול בחלקוהמדרך מרכז פרנקפורט, לתוך הכפרים הקטנים שמסביב.  עוברהמסלול 
 . ומהירים עם כמה חלקים שטוחיםומעורב 

בכל  5עליות קטנות  ) 10וס המתחלקים על מטר טיפ 1000מסלול האופניים בכללו מהיר ובו כ 
 .במיוחד בעליות אופנייםהאלפי צופים יוצאים כדי לעודד את הספורטאים על מסלול הקפה(
של פארק  ותארבע הקפות מהירממורכב ה על מסלול יםק"מ שטוח 42  -ת המרתון ריצמסיימים ב לקינוח

ליד הגן לאורכה ואת  טיילתהאת . מסלול הריצה מוקף באלפי צופים שצובאים המשתרע מסביב לאגם
 מה שהופך את הריצה לחוויה. הנהר

 .שיא היום בנק' הסיום במרכז העיר ההיסטורית עם אלפי צופים, מרגש ללא ספק 
 . שעות 15שעות ובסה"כ  10:00 –שעות , רכיבה+ שחייה  02:20 -שחייה –ם קאט אוף טיי

 איירונמן פרנקפורט נקבע כאליפות אירופה ולכן מזמן את בכירי היבשת , מעמד מרגש לכשעצמו .
 

 החבילה כוללת 
 

 11.7.18חזרה בתאריך  – 5.7.18יציאה בתאריך 

 טיסות ישירות בחברת אל על הלוך ושוב לפרנקפורט 
 הטסת אופניים 
 6 מלוןלילות בALEXANDER ZOO  4 כוכבים במרכז העיר ע"ב לינה וארוחת בוקר 

 במלון .  מיסים עירוניים 

 אופניים כולל סיוע באריזההובלת השכרת מזוודה ל 

 וחזרה ביום העזיבה . העברות משדה התעופה לבית המלון כולל כל הציוד 
 העברה מהמלון להפקדת ציוד ואופניים ערב התחרות . 
 ואריזתם מחדש לאחר התחרות . הרכבת האופנייםבוע סי  

 ביטוח אופניים+  ביטוח תחרות הכולל הטסה רפואית + ביטוח נסיעות 
  חולצת מסע טרימקס 
  טרימקס –חולצת פינישר קבוצתית 
 רכב ליווי 
 לאורך המסע .ואימונים הדרכה  ליווי מאמן 
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 החבילה אינה כוללת
 

  לחודש .  ₪ 700ייחודית לצוות הברזל ואימוני הכנה בסך תכנית אימונים 
 . תחרויות ומחנות אימונים לקראת האירוע 
  בחצות 8.7.17תאריך הרשמה  –רכישת סלוט רישום לתחרות 

 )ההרשמה ננעלת עם מילוי מכסת המשתתפים, מה שקורה בד"כ תוך יממה ( 
 

 עלויות

  יורו  1799  -חבילה למתחרה 

  יורו. 1399  -בחדר זוגי חבילה למלווה 
  יורו . 900 –מחיר ילד בחדר הורים 
  יורו . 500 –תוספת לחדר יחיד 

 
 
 תנאי תשלום

נרשמים שירשמו מאוחר יותר ישלמו בתשלום הראשון את החלק היחסי  . 1.7.17 –תשלומים החל מה  7עד 
 תשלומים נוספים . 6 7ועד יום ראשון ואת היתרה עד  1.7.17מה 

 באשראי לפי השער הגבוה המפורסם ע"י בנק ישראל .שער יורו 
  

 אימונים

 כתמיד, נפעל לפי לו"ז קבוצתי שיביא אותנו הכי ממוקדים ומוכנים לתחרות

 .קראת יום התחרותתאקלמות והכרת המסלול ללה לאימוני ריצה, שחייה ורכיבהנצא 

 (כולל רכב ליווי )

 

 ביטול תנאי
 .אירו 540 - 2018 פברואר סוף עד
 .אירו 980 - 2018 אפריל סוף עד

 מסכום החבילה. 80% 1.5.18 –מה 
 

 
 
 
 
 
 

 . בהצלחה לכולנו שיהיה
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 טופס הצטרפות

 
  אירונמן פרנקפורטהריני מאשר את הצטרפותי לחבילת 

 

 
 

  יורו 1799סה"כ לתשלום 
 

   מס' תשלומים _____________   אשראיאופן התשלום 

 
 

 .בחתימתי הריני מאשר כי קראתי והבנתי את פרטי העסקה וכן את תנאי ביטול 
 . בחתימתי אני מצהיר כי אני כשיר להתחרות בתחרות איירונמן פרנקפורט 
 . בחתימתי אני מסכים לתנאי החבילה 

 פורט בכל תאריך .בחתימתי אני מסכים ומאשר את תנאי הביטול כמ  
   
 
 
 

 חתימה ____________________  ___________ת. זהות  __________ומשפחה  שם

 
 

 

 תוקף דרכון מס' דרכון שם בלועזית שם הנוסע
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