VANLIGA FRÅGOR & SVAR


Mitt sällskap kan inte längre följa med. Kan jag byta namn på biljetten?
Det går bra att byta namn på redan gjord bokning fram till den 9 september.



Kan jag byta storlek på min tröja?
Nej. Tröjor till samtliga deltagare är redan beställda och tryckta.



Kan jag byta sträcka från den jag ursprungligen anmält mig till?
Det går bra att byta sträcka fram till den 9 september 2019.



Vilken mat serveras vid matstoppen?
Längs med leden serveras lättare förtäring vid några platser. Du som vandrar 3 mil passerar
alla stationer med start vid Kvarngården där en enklare frukost serveras. Du som vandrar 2
mil passerar ett fikastopp vid starten i Wira bruk och därefter ett stopp där ärtsoppa serveras
vid Dalen. Du som går 1 mil passerar Ytterby gård med korvgrillning. Vid samtliga matstopp
erbjuds alternativ för dig som anmält specialkost.



Jag är vegetarian. Hur anmäler jag det?
Eventuell specialkost anmäler du när du bokar din plats till Nya Roslagsmarschen. Om du
missat anmäla detta så behöver du kontakta Visit Roslagen senast 9 september 2019.



Kan jag skriva upp mig på en väntelista?
Ja, men vi kan inte garantera att du får en plats till eventet.



Finns det toaletter längs sträckan?
Dass finns vid starten vid Kvarngården, toaletter i Wira bruk och dass i Domarudden.
En bajamaja finns också utplacerad vid Dalen.



Kan jag fylla på vatten längs vägen?
Du kan fylla på vatten vid Kvarngården i Bergshamra, vid Wira bruk samt vid matstationen vid
Ytterby gård.



Vad händer om jag behöver bryta vandringen?
Visit Roslagen har under dagen servicebilar som är redo att rycka ut. Numret till servicebilen
står på den nummerlapp som du får vid registreringen.



Hur åker jag kommunalt till infartsparkeringen i Åkersberga?
SL-buss eller Roslagsbanan till Åkersberga station, därefter promenerar du tio minuter till
infartsparkeringen som ligger i korsningen (Mejselvägen/Båthamnsvägen).



Finns det bagagetransport?
Ja. Lämna det bagage som du vill ha transporterat till målområdet till Visit Roslagens
personal vid registreringen.



Kan jag köpa en karta vid starten?
Du kan köpa kartan vid din startplats för 210 kr. Observera att det enda
betalningsalternativet är Swish.



Behöver jag gå i mål innan en viss tid?
Målgången stänger kl. 18.00. Vi hoppas förstås att alla vandrare hunnit fram till dess, men
om så inte är fallet ska detta meddelas till något av våra kontaktnummer. Du hittar dessa
nummer på din nummerlapp.



Kan jag duscha och byta om i målområdet?
Ja. I målområdet vid Domarudden finns möjlighet att nyttja bastu, duschar och
omklädningsrum. Observera att dessa är delade för damer och herrar.



Hur ofta går bussarna från målområdet i Norrtälje till Domarudden?
Under eftermiddagen och kvällen kommer bussar att gå från Domarudden till
infartsparkeringen i Åkersberga varje hel timme mellan kl. 15-19.



Kan jag beställa After work i målområdet?
Det kommer att finnas möjligheter till några extra AW-biljetter i målområdet, men först till
kvarn gäller.



Får jag ta med mig hund under vandringen och på bussen?
Ja. Hundar är välkomna att delta på Nya Roslagsmarschen samt på våra transferbussar.

