
Tour de Taxa Team Sydsjælland & Øerne 

Italien – Paris 2023  
Efter en del års overvejelser vil næste års tur til Paris bliver lidt utraditionel for Team Sydsjælland & Øerne, men også 
særdeles flot og oplevelsesrig. Turen vil starte i det smukke Norditalien også bedre kendt som Lombardiet, og tager os 
igennem nogle flotte men også hårde dage i alperne, med opstigning af de legendariske Tour de France-klassiker som 
bl.a. Alpe`d Huez inden turen fortsætter mod Byernes by Paris, hvor vil slutte os til landets andre Tour de Taxa-hold 
som cykler fra Danmark som sædvanligt. 

Der vil være afrejse med Fly fra Danmark onsdag d. 12. juli 2023 mod Italien (start sted vil tilkomme nærmere), inden 
vi dagen efter d.13. juli sætter os på cyklen mod Paris. 

Det vil være en tur som vi kender den fra Danmark – Paris, dog vil start stedet bare være i smukke Italien og være på 
ca. 1000 km. men med nogle flere højdemeter end når staten er i Danmark. 

Du vil stadig opleve et stærkt Service team bestående af Massør – Marshalls – Mad hold og cykel mekaniker. 

Du vil få transporteret din cykel til Paris via vores servicebiler, samt få den med hjem fra Paris til Danmark igen. 

Turen til næste år vil være for den øvede/erfarne rytter da turen bringer os igennem alperne og et flot og bjergrigt 
terræn. Vi cykler stadig efter de kendte Tour de Taxa-normer, som betyder ” alle ud og alle hjem”, men klart en fordel 
du har erfaring på en cykel.  

Turen vil blive udbudt til hele landets gamle Tour de Taxa-ryttere, men vi ser da gerne at vores Tour de Taxa-familie 
kan blive endnu større, så spred nyheden om turen. Der vil derfor være lokale træningshold rundt i landet alt efter 
hvor der kommer tilmeldinger fra, men du skal kunne se dig selv i at vi mødes nogle gange på tværs af landsdelen, da 
sammenhold og fællesskabet omkring vores fælles sag Julemærkefonden stadig er vigtig for os. 

Vi er lige nu i gang med at lave de sidste planlægninger så pris og hoteller, samt ruter er endnu ikke helt på plads, men 
vi regner med at kunne afholde et informationsmøde slut september 2022/start oktober 2022, men du kan godt 
glæde dig til en spændende tur. Efter informationsmødet vil turen blive åbnet for endelig bindende tilmelding. Holdet 
vil også have begrænset pladser, så du skal være hurtig med din tilmelding herefter. 

Hvad får du med i pakken: 

- Fly til Italien d 12. juli 2023 
- Transport af cykel til Italien 
- Stort Service Team hele vejen til Paris 
- Helpension fra d. 12 – 21 juli (du skal kun betale drikkevare om aften) 
- Tour de Taxa Cykeltøjspakke (shorts – hjelm – sokker – trøjer – vindvest) 
- Gode hoteller hele vejen til Paris 
- Weekend op hold i Paris, hvor du har mulighed for at se Tour de France-afslutningen om søndagen. 

Pris ca. 15.000 kr. (der vil være enkelte udgifter undervejs så som Fritidstøjs sæt etc.)  

Vi håber at hører fra lige netop dig, så lav din forhåndstilmelding nu på Seerupmichael@hotmail.com, og få besked om 
datoen for vores informationsmøde når den er fastlagt. Vi arbejder også på at kunne streame mødet via Skype til jer 
der ikke måtte kunne deltage fysisk. Hvis du måtte have spørgsmål til ovenstående er du mere end velkommen til at 
give mig et kald på tlf. 53 83 18 04  

Varme Sommer hilsner  

Jannie & Michael 
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