Dresden Marathon d. 17 – 20 oktober 2014
Efter flere måneders planlægning kom dagen endelig, hvor der var afgang til Dresden Marathon.
Endnu engang var der rigtig god tilslutning til vores fællestur, 41 deltagere havde meldt sig til turen.
Der var tidlig afgang fra Kirketorvet kl. 05.00, så der var planlagt nogle stop ned over Tyskland. Ved første
stop blev der serveret rundstykker og kaffe, og ved næste stop spiste vi madpakker og pølser som BG rejser
havde arrangeret. Kl. 15.00 ankom vi til messen, hvor vi skulle afhente vores startnummer og måske købe
lidt udstyr.
Efter messen kørte vi mod hotel Ibis, som viste sig at være et meget centralt beliggende hotel. Indlogering
blev lidt spændende, da buschaufføren havde tabt alle nøglekort i en stor stak. Bent sagde, at nu måtte vi
se, hvem vi kom til at sove sammen med. Hotellet havde en super beliggenhed i gå afstand til alle
seværdigheder og shoppemuligheder.
Efter en super morgenbuffet lørdag morgen skulle vi på en guidet rundvisning i Dresden, hvor vi kørte rundt
i bus. Efter rundvisningen kørte vi mod Pirna, hvor vi skulle på en sejltur på Elben mod Königstein. Det var
en super tur med det dejligste vejr. Hjemme ved hotellet igen var der mulighed for lidt byvandring eller
shopping.

Søndag var så løbsdagen, og vejrudsigten meldte solskin med 22-23 grader. Så det kunne kun bliver en god
dag. Vi skulle løbe på forskellige tidspunkter, så der var afgang fra hotellet i flere grupper.

Løbet var en spændende sightseeing i Dresden, hvor der var mange samba grupper på ruten. Alle løbere
gennemførte deres distancer, nogle endda med PR.

Efter løbet samles vi til en øl eller to, hvor der blev fortalt lidt røvehistorier inden middagen. Det er så
aftenen hvor vi kunne tillade os, at få et glas vin eller to, dette hjælper altid på stemningen.
Som vi plejer blev der uddelt præmier til de hurtigste, eller nogle der har gjort sig bemærket.

Mandag morgen skulle vi desværre hjem igen. Vi kunne godt have brugt en dag mere i denne dejlige by.
Vi takker deltagerne for god stemning og BG rejser der har været med til at arrangere turen.

