
Skal du cykle til Paris i 2021
I over 100 år har Julemærkehjemmene hjulpet udsatte børn. I starten 
var udfordringen tuberkulose, i dag handler det om at hjælpe børn 
mod mobning, ensomhed, lavt selvværd og overvægt.

De fem Julemærkehjem hjælper hvert år omkring 1.000 børn i 
alderen fra 7-14 år videre i livet. 

Børnene får et ophold på et af julemærkehjemmene, hvor de får 
hjælp til at komme ud af mobning og isolation. Samtidig lærer de om 
sund kost og motion, så de taber sig. Det giver selvtillid, så de igen 
kan smile til livet.

Støt Julemærkehjemmene

Tilmelding på 
tourdetaxa.com



Vil du have en oplevelse for livet, samtidig med at du støtter en god sag? 
Tour de Taxa er et velgørenheds cykelhold, som i over 10 år har cyklet til 
Paris. Tour de Taxa har hvert år støttet de fem julemærkehjem i Danmark. 

Turen med Tour de Taxa til Paris i 2021 er helt unik
I  2021 går turen til Paris i  uge 29, hvilket giver dig mulighed for at opleve 
stemningen omkring Tour de France starten i Danmark, og når du har  
cyklet til Paris, kan du igen vinke til TDF rytterne i Paris. En unik chance 
for selv at have din egen Tour de France cykeloplevelse. 

Hvad kræver det af dig? 
De fleste med godt helbred kan træne sig op til at klare turen, men du 
skal mindst cykle 2.500 km. i månederne op til turen. Vi cykler med en 
hastighed på ca. 27-29 km/t med et snit på 24-26 km/t afhængigt af vejr 
og terræn. Det vigtigste er, at du er flittig til at træne med holdet, og at 
du er åben overfor at indgå i det fantastiske fællesskab med dit hold. 

Du får blandt meget andet. 
• Fællestræning og socialt fællesskab med dit Tour de Taxa hold 
• Fuldt serviceteam inklusiv mekanikere og fysioterapeuter
• 2 overnatninger i Paris med mulighed for at se Tour de France 

afslutningen
• Kvalitets tøjpakke 
• Der stilles ikke specifikke krav til den enkelte om at skaffe sponsorer, 

og du benytter din egen cykel 
• Pris ca. 11.500 kr. – 12.500 kr. afhængigt af hold 

Er du klar til at dit liv snart vil ændre sig?
Tilmelder du dig og kommer med på turen, skal du forberede dig på, at 
dit liv vil kunne ændre sig. Du får nok venner for livet, smider måske et 
par kilo,  og vil  helt sikkert få cykeloplevelser du aldrig vil glemme. 

Skal du med på et af de seks hold i 2021?
• Team Østjylland
• Team Hovedstadsområdet
• Team Nordsjælland (*Nyt)
• Team Sydsjælland og Øerne
• Team Himmerland
• Team Syd-Sønderjylland og Fyn

Bliv en del af et enestående fællesskab
På Tour de Taxa holdene lægger vi stor vægt på fællesskabet.
Vi starter sammen, vi cykler sammen, og vi kommer i mål sammen.  

tourdetaxa.com


