
5 km, 
10 km

½ Marathon

Kære løbevenner

Kunne I tænke jer at tage 
med på en løbeferie til 
Maastricht?

Maastrichts Mooiste er et byløb i Maastricht. Løbeklubben har været der to gange 
tidligere. Det var en stor succes begge gange.
Maastricht er en hyggelig gammel by, en af Hollands ældste byer, med et 
velbevaret stykke bymur mm. Byen ligger ved floden Maas, deraf navnet 
Maastricht, som betyder, at her kan man krydse Maas. I Danmark er byen nok 
mest kendt for Maastricht Traktaten og Andre Rieu. Maastricht Traktaten har bl.a. 
betydet, at en af byens pladser er opkaldt efter Euroen.
Den franske musketer d’Artagnan blev dræbt her i Maastricht under den franske 
belejring 25 juni 1673.

Byen er en universitetsby med liv i gaderne og et utal af små spisesteder og cafeer. 
Det er også en dejlig handelsby.
Byen ligger tæt på Belgien, nogen steder under 5km. Tyskland ligger lidt længere 
væk, ca. 25km.

Lidt informationer
omkring Maastricht og
Maastichts Mooiste



Løbet
Der er tre forskellige distancer for Maastricht Mooiste. 5 km, 10 km eller 
halvmarathon.
For de fleste danskere er Holland fladt, og ligger under havets overflade. Det er 
dog ikke gældende for Maastricht, som er omgivet af høje bakker.
5 km ruten er således flad og går igennem byen på begge sider af floden. 
10 km ruten går syd ud af byen og byder på en stor bakke, som er stejl at komme 
op ad.
Halvmarathon ruten er flad og løber nogen steder i udkanten af byen, med by på 
den ene side og åbent land på den anden.

Vil man vide mere om løbet, kan følgende link anvendes:
https://www.maastrichtsmooiste.nl/

Lidt om rejsen
Selve løbet foregår søndag 14. juni 2020.
Jeg lægger op til følgende:
• Lørdag 13. juni: 

• Afrejse fra København til Maastricht
• Afhentning af startnumre
• By rundtur
• Fælles middag for interesserede

• Søndag 14. juni:
• Maastrichts Mooiste
• Sejrsmiddag

• Mandag 15. juni:
• Tur ud i oplandet for interesserede.
• Fælles middag for interesserede.

• Tirsdag 16 juni:
• Besøg en nærliggende by.

• Eventuelt Bruxelles
• Luxembourg
• Achen
• Eller noget andet

• Onsdag 17 juni:
• Hjemrejse

Det skal bemærkes, at tirsdags og onsdags arrangementerne er tentative, og at I 
selv kan være med til at præge dem. Det vil foregå på vores informationsaften 
søndag 19. januar kl. 2000.

https://www.maastrichtsmooiste.nl/


Informationsaften
Der vil være en informationsaften søndag 19. januar kl. 2000 hos:

Kirsten og Søren
Parkhøjvej 34
Ganløse
3660 Stenløse

Informationsaftenen vil vare ca. 1½ til 2 timer.
Her besluttes det endeligt, hvad vi laver mandag og tirsdag.
Der vil samtidig være mulighed for at bestille fælles flybilletter og hotel.

Bemærk:
Det er ikke alle, der har lige meget ferie til gode. Det betyder, at det ikke er 
nødvendigt at deltage i hele arrangementet. Man kan således korte turen af med 
en eller to dage, alt efter behov.

Hvad koster det?
Det er svært at sige præcis, men her er et godt bud (priser gældende 27 oktober 
2019):

• Flybillet retur:
• 800,-kr. plus baggage

• Togbillet retur; Bruxelles – Maastricht
• Ca. 50,-€ ≈> 375,-kr.

• Hotel, mellem pris, 4 overnatninger i delt dobbeltværelse uden morgenmad
• 1500,-kr. (der findes gode billigere og dyrere hoteller)

• Måltider, lørdag til onsdag
• Meget individuelt. Generelt er det billigere (ca. 25%) at spise i Holland end i 

Danmark.

Tilmelding
Tilmelding til informationsaftenen på klubbens hjemmeside.

Tilmelding til Maastrichts Mooiste kan foretages på informationsaftenen, 
men kan også ske helt op til vi tager af sted.
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