Obertura d’inscripcions per la Crom Ride Girona 2021!

El proper 15 d’abril s’obren les inscripcions per la ruta motorista per les carreteres de la província de
Girona.
Crom Ride - Girona, 30 març de 2021
La cinquena edició de la Crom Ride Girona 2021 ja té data. La ruta per donar embranzida a l’estiu serà el proper
dissabte 3 de juliol i sortirà, com sempre, del pavelló de Fontajau, amb els suports del Patronat de Turisme de
la Costa Brava i Pirineu de Girona i del Servei Català de Trànsit.
Tot i les dificultats, i malgrat la Covid-19, la Crom
Ride us planteja de nou una ruta de més de 500 km
per la Costa Brava i el Pirineu. Podreu gaudir de la
moto i començar l’estiu donant gas, sols amb
acompanyant, o amb el vostre grup en una ruta
circular no competitiva i en carreteres obertes. No
és un repte de resistència personal: el recorregut i
el ritme és lliure, tot i que el podreu seguir o bé en
trac de GPS, o escollir, addicionalment, el més
tradicional Road-Book. Com sempre, tindreu el
repte de segellar el Carnet de Pas en els Punts de
Control situats en els llocs més icònics.
El proper 15 d’abril s’obren inscripcions per donar el tret de sortida a una ruta que us farà gaudir d’un itinerari
per la província de Girona una vegada més. Alternant mar i muntanya, la Crom Ride us ofereix les carreteres més
motoristes i escollides d’un entorn únic: les comarques de Girona.
Les inscripcions estaran obertes des del 15 d’abril fins al 7 de juny. La inscripció general té un preu de 65 € i
inclouen la ruta, el carnet de pas, el dorsal, els regals de benvinguda, l’esmorzar i el berenar- sopar del 3 de
juliol... a més del regal de finisher! Si aneu amb acompanyant, seran 30€ addicionals que inclouen també els
àpats i els regals. A més, la Crom Ride us ofereix la possibilitat d’inscriure-us en grup per a facilitar sortir plegats.

El Pavelló de Girona – Fontajau serà el punt de trobada
on divendres 2 de juliol es farà la recollida
d’acreditacions i on hi trobareu un Village dedicat al
món del motor de caràcter festiu i amb exposició de
marques col·laboradores. S’hi exposaran productes i
novetats, s’oferiran recanvis i control de pneumàtics i
també hi haurà servei de bar.
Aprofitant l’excusa, la Crom Ride us anima a passar el
cap de setmana a Girona, doncs... dissabte dia 3, de bon
matí, a la sortida us donarem l’esmorzar i ja podreu
començar la ruta. Els Controls de Pas estaran oberts
per a anar-vos acollint fins cap a les quatre, on a
Fontajau se us esperarà de nou, ja finishers, pel sopar de benvinguda.
Tota la informació de la Crom Ride la podeu trobar al web www.cromride.cat i a les xarxes socials Facebook,
Instagram i Twitter (@cromride).

