
   
 

Skal Hinnerup Løberne med på en løberejse til  

The Great Wall Marathon 2020? 

Hvad er The Great Wall Marathon? 

 

Hvornår er det? 

Vores 7-dages danske rejsepakke er fra 12.-18. Maj 2020 

The Great Wall Marathon 2020 bliver afholdt lørdag d. 16. maj 2020 

Løbet starter kl. 07:30 fra Yin & Yang Square i Huangyaguan 

Hvilke distancer kan man løbe? 

     

Der er sket meget siden Albatros Travel 
startede løbet i 1999. I dag er det blevet 
et internationalt løb, med op mod 2500 
deltagere fra mere end 70 lande. 

Det er ikke et maraton, hvor der sættes 
internationale rekorder, selvom der 
naturligvis er tidtagning. Det er et sjovt 
motionsløb i spændende, eksotiske 
omgivelser for veltrænede løbere, der 
gerne vil prøve noget nyt og måske mere 
udfordrende. 

 

Man kan vælge mellem 3 distancer til Bagan Temple Marathon. 

• Maraton 42,195 km   

• Halv Maraton 21,0975 km  

• Fun Run 8,5 KM    

Der er medaljer til alle løbere på alle tre distancer, når man 

kommer i mål. 

The Great Wall Marathon tog sin begyndelse i maj 1999, da en stor gruppe danske 

motionister begav sig til Kina, med Albatros Travel, for at løbe verdens første maraton på 

Den Kinesiske Mur. Det blev en gigantisk succes med en enestående stemning blandt 

deltagerne og mange udråbte løbet til “det hårdeste, men smukkeste i verden”. 

Der venter løbere og familie en uforglemmelig oplevelse i det på en gang historiske og 
moderne Kina. Løbemæssigt venter en hård udfordring på stejle bakker og tusindvis af 

trappetrin, men løbet er først og fremmest tænkt til motionsløbere og inkluderer også lange 
passager gennem den flade dalsænkning og de små maleriske landsbyer. 

 



   
 

Hvad kan vi tilbyde løbere fra Jeres løbeklub ? 
• Ved minimum 5 tilmeldte fra Jeres løbeklub, vil hver deltager modtage en speciel 

Running T-shirt med et ’I’m training for The Great Wall Marathon’ tryk på.  

• En rejseoplevelse for Jeres løbere og familie/venner. Både som løbere og som tilskuere. 

• De 2 nætter op til løbet bliver deltagere på vores Danske Rejsepakke indkvarteret på det 

nye Arcadia Hotel, Lao Ying Pan som ligger kun 15 min kørsel fra Start og Mål området. 

 

 

Kontakt os 
I kan læse mere om The Great Wall Marathon på vores hjemmeside: the-great-wall-marathon.com/  
Hvis I har spørgsmål, skal I være meget velkomne til at kontakte mig på ber@albatros-adventure.com.  

Best regards 

Bo Eriksen 

Race & Event Manager 

ALBATROS ADVENTURE  |  Tøndergade 16  |  DK-1752 Copenhagen V  |  Tel. +45 36 98 98 38 

Vores 7-dages Danske Rejse Pakke koster $2195 og inkluderer: 

• Dansk rejseleder 

• Fly København - Beijing t/r med SAS (Bemærk: Rejsepakken kan købes uden fly til USD 
1595- pr. person i delt dobbeltværelse) 

• 5 nætter i delt dobbeltværelse  

• Al transport som nævnt i program 

• Morgenmad dag 3-7 

• Frokost - dag 3 og 5 

• Middag - dag 3, 4 og 6 

• Startnummer, medalje, T-shirt, tidtagning og forplejning i forbindelse med deltagelse i 
The Great Wall Marathon 2020 

• Deltagelse i vores Celebration Dinner og After Party søndag efter løbet 

• Skatter og afgifter 

https://great-wall-marathon.com/
mailto:ber@albatros-adventure.com
https://great-wall-marathon.com/dansk-rejsepakke-great-wall-marathon-2020-7-dages-pakke

