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27 OUTUBRO 2019

10 KM - ½ MARATONA - MARATONA
10 KM WALKING - 10 KM NORDIC WALKING
INSCRIÇAÕ LIMITADAS
PORTUGUÊS

www.lausanne-marathon.com
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O percurso da Maratona situa-se numa magnifica paisagem idilica, classificada como
patrimonio mundial de l’Unesco, no meio de agua azul do lago Leman, cores de outono
das vinhas.
Charlie Chaplin, Baron Pierre de Coubertin, Coco Chanel, David Bowie, Peter Ustinov, Maurice Béjart
e outros viveram uma parte das suas vidas na nossa magnifica regiao de Lausanne, atirados pela
tranquilidade, a calma, a segurança, a paisagem do lago Leman, as vinhas, o chocolate, os relogios,
o pais de Heidi, a fondue ?
« Correr na Maratona de Lausanne, é respirar ar puro, ver a paisagem, atravessar pequenas
aldeias pitorescas e levar boas recordações no seu coração.» !

INFORMAÇOES GERAIS
DATA DE INSCRIÇAÕ E PAGAMENTO
Ate ao 7 outubro sem taxa suplemento.
Do 8 ao 15 outubro com uma taxa de CHF 10.–
Pagamento com carta de crédito na conta : www.lausanne-marathon.com
LEVANTAMIENTO DES DORSAIS EN LAUSANNE
Para levantar os dorsais é de-baixo da tenda Maratona Expo, place de la Navigation en Ouchy-Lausanne.
Sexta-feira 25 outubro – Sabado 26 outubro – Domingo 27 outubro
PREÇO DA INSCRIÇAÕ (de acordo com o curso do dia)
Maratona
CHF 79.– (~ 70 €)
Semi-maratona
CHF 54.– (~ 47 €)
10 km
CHF 42.– (~ 37 €)
Walking / NW 10 km
CHF 37.– (~ 32 €)

NUMERO LIMITADO DE CORREDORES :
a 2’000 por Maratona
a 5’000 por Semi-maratona
a 6’000 por 10 km
a 1’000 por Walking e NW

PRENDAS – RECORDAÇÕES
Todos os paticipantes receberão uma t-shirt técnica, mangas compridas e a medalha Finisher.
Possibilidade de encomendar, con um suplemento, uma placa (CHF 7.–) adesiva gravada (nom-sobrenome-tempo) para colar nas costas da medalha. Sera enviada pelo correio 3 semanas depois da corrida.
VISITAS TURISTICAS
Magnificos sitios para visitar : castelos, fabrica de chocolate, Museo
INFORMAÇOES
Info@lausanne-marathon.com
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