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• Samme kahyt hele turen
• Du kan sagtens tage en fridag
• Cykel på egen hånd eller i grupper
• Vælg mellem ruter i hele Europa
• Cykel i skøn natur og smukke byer
• De fleste ture er med helpension
• Hele familien kan være med

På et cykelkrydstogt bor du hele ferien ombord 
på en dejlig båd og cykler om dagen. Du har 
altså en fast base, men har samtidig friheden til 
at opleve rejsedestinationen på nært hold.

Hvorfor cykelkrydstogt?

Har du altid haft en drøm om at prøve at sejle med et krydstogt, men 
kunne du godt tænke dig at kombinere krydstogtets bekvemmeligheder 
med noget aktivt? Så er et cykelkrydstogt den oplagte rejseform til din 
næste ferie.

På et cykelkrydstogt får du muligheden for at kombinere en bådferie med 
en cykelferie. På de fleste ture rejser du rundt på et flodkrydstogt i Europa, 
hvor du lægger til ved forskellige havne langs de floder, skibet sejler på. 
Undervejs på rejsen har du altså muligheden for at cykle rundt og opleve, 
hvad flodområderne har at byde på. På en cykel kan man komme langt 
omkring, men når du kombinerer cykelturene med sejlads, kommer du 
endnu længere rundt. Hver cykelrejse har sit eget program planlagt, og vi 
lover dig, at du ikke kommer til at kede dig!

Vi har dejlige cykelkrydstogter til de fleste egne af Europa, hvor du kan 
nyde betagende udsigter fra båden og cyklen. Oplev blandt andet Belgien 
med de mange gastronomiske specialiteter, Holland med nemme og flade 
strækninger, Kroatien med et bjergrigt landskab, Østrig med den smukke 
Donau-flod, Frankrig med de mange vinmarker, Italien med Venedig 
som et af flere højdepunkter, Tjekkiet med masser af seværdigheder og 
Tyskland med utallige smukke floder og kanaler. 

Med over 45 år på bagen er vi specialister i aktivferier, og vi sætter en ære 
i at kunne vejlede om det rette ferievalg. Vi vejleder ud fra egne erfaringer 
om de rejsemål, vi udbyder, og vi ser det som vores fornemmeste opgave 
at samle på tilfredse gæster. Vi tror på, at de bedste ferier er dem, 
hvor man i fællesskab med andre deler oplevelser. Det kan være den 
individuelle ferie i familien eller med venner, men det kan også være ved at 
deltage i en gruppetur. Åbenhed overfor de medrejsende og de steder, vi 
besøger, åbner nye horisonter. 

Tag på cykelkrydstogt i Europa

Ruby Rejsers Cykelkrydstogter
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Hvad er et cykelkrydstogt?

 Ruby Rejser

På flere af vores cykelkrydstogtrejser indgår 
flyrejsen som en del af en samlet rejsepakke. 
På nogle rejser skal du i stedet selv sørge 
for transport til og fra krydstogtet. Her kan 
du selv bestemme, om det giver bedst 
mening for dig at booke fly eller selv køre til 
destinationen.

Fly eller kør-selv?

Bo på et flydende hotel, der fungerer som din faste base og fragter dig i land udvalgte steder, så du har mulighed for at 
udforske de omkringliggende landskaber fra cykelsadlen. Det er i korte træk essensen af vores cykelkrydstogter.

På et cykelkrydstogt får du muligheden for at kombinere en bådferie med en cykelferie. Du bor ombord på en båd og cykler 
om dagen. De fleste ture er 8 dage med på- og afmønstring om lørdagen (enkelte ture søndag eller mandag). Vil du være 
afsted i 15 dage, kan to forskellige ture kobles sammen – eksempelvis på Rhinen. Nogle ture er skiftevis fra A til B og B til 
A. Andre ture starter og slutter samme sted.

På de fleste ture sejler du rundt på europæiske floder og kanaler, mens du på andre sejler i kystnære farvande. Uanset 
hvad indkvarteres du ombord på et mindre skib eller en flodbåd og lægger til ved forskellige havne undervejs, hvorfra du 
får muligheden for at cykle rundt og opleve, hvad destinationen har at byde på. Hver cykelrejse har sit eget unikke program 
med ruter og serværdigheder, som sikrer, at du i hvert fald ikke kommer til at kede dig!

Vi arbejder tæt sammen med lokale arrangører af cykelkrydstogter, og vi har udvalgt de bedste ture til vores program.

Kombiner cykling og sejlads
Hvorfor vælge et cykelkrydstogt frem for at cykle fra hotel til hotel? 
Du bor i samme kahyt på hele turen og skal ikke pakke ind og ud hver dag. Det er nemt at tage en fridag fra cyklingen og i stedet 
nyde landskaberne fra soldækket. De fleste ture er med helpension, så du skal ikke forholde dig til valg af restaurant. 
 
Hvor store er bådene?
Der er små både med ca. 20 gæster ombord og større både med 100-150 gæster ombord. Der er nye både og ældre både. 
Fællesnævneren er et højt serviceniveau. Uanset størrelsen på båden vil det give dig en fornemmelse af en flodferie og en 
sejlferie, hvilket bidrager til helhedsoplevelsen af din ferie. 
 
Hvordan finder jeg vej?
Mange cykelkrydstogter er selv-guidede, og du får udleveret kortmateriale og rutebeskrivelser. Hver dag vil bådens turleder lave 
en briefing og forklare om næste dags cykeltur. På nogle både er der også cykelguider, der følger med ud på ruten, viser vej og 
fortæller om seværdigheder. På udvalgte afgange laver vi gruppeture med dansk turleder. Enten har vi chartret hele båden eller 
købt et antal kahytter på en international afgang med deltagere fra hele verden. Vores danske turleder følger med ud på ruten, og 
man kan vælge at følges med turlederen eller cykle på egen hånd i mindre grupper eller alene. 
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Hvordan vælger du det rette cykelkrydstogt?

Undersøg din destination
Der er forskel på, hvilke prioriteringer man har, og hvad der er det rette cykelkrydstogt for den enkelte gæst. Nogle vælger 
ud fra området, mens andre fokuserer mere på sværhedsgraden eller båden.

De fleste cykelkrydstogter langs floderne er meget nemme i fladt terræn og med relativt korte etaper. Andre cykelkrydstogter 
går ind i landet fra floderne i mere bakket terræn, mens turene i Kroatien til tider byder på mere bjergrige ruter. Nogle ruter  
starter og slutter forskellige steder, mens man på andre slutter samme sted.

Der er derfor mange ting, der spiller ind, når du skal vælge din rejse. Overordnet set handler det om at undersøge de 
steder, du kunne tænke dig at rejse til og se hvordan terrænet, vejret og ruterne er. På de næste sider kan du læse om de 
forskellige destinationer og få gode råd til, hvad du skal huske til dit næste cykelkrydstogt. 

Hvis du er i tvivl om noget, så er du selvfølgelig også altid velkommen til at kontakte os og få gode råd og vejledning. 

 Ruby Rejser  Ruby Rejser

Hvilken cykel skal jeg køre på?
På alle cykelkrydstogter kan du vælge mellem en almindelig cykel og elcykel. Cykeltyperne og antallet af gear varierer fra tur til 
tur. Nogle cykler er med fodbremse og en håndbremse, og andre cykler er kun med håndbremser. Elcykler findes i begrænset 
omfang og skal derfor bestilles i god tid. På nogle rejser er det også muligt at medbringe egen cykel efter aftale, hvis der er plads 
på båden.   
 
Hvornår skal jeg booke?
Cykelkrydstogter er utroligt populære, og især oversøiske gæster booker i vældig god tid. Derfor bliver mange afgange hurtigt 
udsolgt. Især hvis I er flere, der rejser sammen, eller I er låst fast af fastlagte ferieuger, anbefaler vi, at I booker i rigtig god tid. Det 
vil sige, at I gerne skal booke i løbet af efteråret, hvis I vil afsted den efterfølgende sæson, som løber fra april til oktober.
 
Skal jeg cykle hver dag?
Nej, du behøver ikke at cykle hver dag. Hvis du en dag er lidt træt i benene og gerne bare vil have en fridag, er det helt op til dig. 
Så kan du i stedet slappe af på båden og nyde de smukkke byer og landskaber fra dækket eller din kahyt.

Find dit cykelkrydstogt med disse 5 spørgsmål 
1. Sværhedsgrad? Skal det være flade, korte etaper, eller må der gerne være 

udfordrende stigninger? 

2. Skal der børn med på cykelkrydstogtet? 

3. Er du mest til skønne naturoplevelser eller hyggelige kulturbyer? 

4. Er der bestemte interesser, du gerne vil have opfyldt på turen? Vin, mad, 
bjerge, bademuligheder osv. 

5. Hvilket klima foretrækker du? 
 
Når du har svaret på disse 5 spørgsmål, er du et skridt tættere på at finde 
det helt rigtige cykelkrydstogt.
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Frankrig er kendt for kunst, madlavning, design og arkitek-
tur, som du også vil opleve på et cykelkrydstogt hertil. 
Selvsagt er indbyggerne stolte af deres hjemland, og de 
er meget imødekommende og fortællende omkring deres 
kultur. Ligeledes er den franske natur noget helt for sig.
 
Frankrig byder på herlige cykelkrydstogter med stor alsi-
dighed, hvor cykeletaperne går igennem byer med typisk, 
fransk caféliv, landlig idyl, duftende lavendelmarker og 
selvfølgelig de snorlige, grønne vinmarker.

Her er frodigt med majestætiske bjergkæder, som er 
kendt fra blandt andet Tour de France, hvor verdens 
bedste cykelryttere kæmper for at bestige dem. Udover 
hvide bjergtinder kan du forvente at se vinmarker så langt 
øjet rækker, hvorfra nogle af verdens bedste vine bliver 
udvundet. Du vil ikke fortryde et cykelkrydstogt til fantas-
tiske Frankrig!

Frankrig
Holland er cyklisternes land, og det er ikke uden 
grund. Holland er mest kendt for sine vindmøller, flade 
landskaber og farverige tulipanmarker. Det omskiftelige, 
flade og ualmindeligt smukke landskab du kan finde her, 
kan ikke opleves andetsteds. 

Ligeledes er landet opbygget af omkring 20.000 km 
gode asfalterede cykelstier, som strækker sig langs hvide 
sandstrande, skønne klitområder, gennem små, hyggelige 
fiskerbyer og kulturelle storbyer med et herligt caféliv. 
Disse aspekter af landet gør det til et fantastisk sted at 
opleve fra et cykelsæde undervejs på et cykelkrydstogt. 

Landet har desuden massevis af små og store floder og 
kanaler, der gør det helt oplagt at kombinere cykelturen 
med skøn sejlads.

Holland
Kunne du tænke dig at opleve Italien fra en ny side? Så 
skal du tage med på et af vores cykelkrydstogter. Her 
kan du både opleve de utrolige klippekyster ved Amalfi, 
De Lipariske Øer og Venedigs smukke lagune. På et 
cykelkrydstogt i Italien følger dit flydende hotel din rejse 
på de italienske vande og giver dig friheden til at tage en 
afslappende dag på dækket. 

Uanset om du bevæger dig rundt på Po-slettens flade sti-
er, langs Amalfikystens stejle klipper eller i det Tyrrhenske 
hav, kan du være sikker på, at den kulinariske oplevelse 
vil være helt i top.

Samtidig er både naturen og kulturen i landet blandt 
de mest fascinerende i verden, og undervejs på dit 
cykelkrydstogt kan du dårligt undgå at komme forbi et 
sted, der optræder på UNESCOs verdensarvsliste for 
dets store betydning.

Italien
Er du allerede fascineret af det kroatiske fastlands 
skønhed? Så er det tid til at udforske øerne med hver 
deres historie og charme – den ene smukkere end 
den anden. På cykelturene vil du passere hyggelige 
olivenlunde og cykle ad stille småveje omgivet af 
cypres- og figentræer. Mellem turene kan du bade i det 
krystalklare vand direkte fra båden eller fra de lækre 
strande.

Uanset om du ønsker en aktiv familieferie eller i højere 
grad vil slappe af, er et cykelkrydstogt i Kroatien noget, 
der vil tiltale de fleste. Hvis du har brug for en afslapnings-
dag, kan du blot vælge at blive ombord på båden og nyde 
de smukke udsigter over Kroatiens skærgård fra søsiden. 
Livet ombord på krydstogtet er hyggeligt og uformelt, 
og du kan frit vælge hvilke arrangementer, du ønsker at 
deltage i.

Kroatien

Ruby Rejser

Lande
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BelgienTjekkiet
 
Tjekkiet er bestemt værd at overveje, når det kommer til 
cykelkrydstogter i Europa. Det lille land er spækket med 
smukke floder som Elben og Moldau, der af tjekkerne 
er kendt som “Vltava”. Moldau skærer sig igennem den 
tjekkiske hovedstad Prag, der uden tvivl er et højdepunkt 
under et cykelkrydstogt i Tjekkiet. 

Værd at fremhæve er alle Prags kendte seværdigheder 
som den smukke gotiske bro, Karlsbroen, den højt og flot 
beliggende borg, Prazsky Hrad, Europas største borg-
kompleks og ikke mindst den gamle bydel med et herligt 
shoppingliv. Og det bedste af det hele er, at et cykelkryd-
stogt, der går gennem Prag, er det perfekte springbræt til 
at gå på opdagelse i den skønne by.

 Ruby Rejser

Tyskland er et stort land med utallige floder og kanaler. 
Dette gør landet til en oplagt destination til et cykelkryds-
togt. Ligeledes er vores nabo mod syd velsignet med en 
natur, der er helt fantastisk at færdes i på cykel grundet 
de overkommelige sværhedsgrader, der er at finde på 
cykeletaperne langs floderne. Du vil derfor opleve, at der 
stadig vil være energi og tid til at absorbere alt, hvad du 
passerer på din vej, selvom du sidder på cyklen hver dag. 

Skulle der være brug for en pause, når du færdes i det 
tyske, er det oplagt at svinge forbi en lokal kro og prøve 
øllen, som Tyskland er noget så kendt for. Hvis benene er 
trætte, kan du også nyde en aflslappende dag på dækket 
af båden. Der er masser at vælge imellem, så hvis du ikke 
allerede har en tysk favorit, vil du med sikkerhed få en. 

Tyskland
Østrig er en af vores mest populære cykelkrydstogt-
destinationer, og der kan blive hurtigt udsolgt i 
højsæsonen. Østrig tilbyder smukke attraktioner, unik 
kultur og en charme, som kan overraske de mest 
krævende beundrere i Europa. 

Forestil dig at udforske Donau-flodens grønne dale 
på cykel, stoppe ved berømte vingårde, beundre den 
middelalderlige arkitektur og afdække århundreders 
kulturarv. 

Gør drømmen til virkelighed ved at hoppe ombord på en 
lækker flodbåd og sæt sejl mod et fantastisk eventyr, der 
kombinerer afslappede cykelture i det beundringsværdige 
landskab og alle hjemmets bekvemmeligheder ombord på 
dit flydende hotel.

Østrig

 Ruby Rejser

Belgien er blevet et rigtig populært feriemål. Det er ikke 
langt fra Danmark, men er alligevel nyt, spændende og 
med smukke cykelstrækninger, som mange kender fra 
de legendariske forårsklassikere. Her kan man på de 
intime kanaler blive overhalet af en hjuldamper og på land 
opleve skønne små landsbyer med brosten, skyggefulde 
torvepladser med caféer og fransk inspireret charme, som 
indbyder til et stop på de daglige cykeletaper.

Vores cykelkrydstogter i Belgien er hovedsageligt 
fokuseret i Flandern med de smukkeste landskaber. 
Undervejs kan du være heldig at komme forbi Belgiens 
hovedstad, Bruxelles, samt Hollands charmerende 
hovedstad, Amsterdam. Vores cykelkrydstogter i Belgien 
starter eller slutter ofte i Brügge, som også er kendt som 
“Nordens Venedig”.
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Gode råd og praktiske tips

Hjelme
Det er sjældent et lovkrav at bære cykelhjelm, når du 
cykler, men vi anbefaler på det kraftigste, at du altid bærer 
cykelhjelm, når du færdes på den tohjulede. 

På mange af vores ture er det muligt at leje cykelhjelme af 
god kvalitet, og nogle gange er cykelhjelmen endda med i 
prisen. Mange foretrækker at medbringe egen cykelhjelm, 
der er tilpasset i størrelsen, hvilket altid er en mulighed. 

Cykler
Når du skal på cykelkrydstogt, så er en god cykel 
altafgørende. Vi samarbejder med dygtige leverandører 
over hele verden, så uanset hvor dit cykelkrydstogt går 
hen, sikrer vi dig en god og sikker cykel. På nogle af vores 
ture er cykelleje inkluderet i prisen, mens det på andre 
ture er et tilkøb.

Cyklerne er forskellige fra tur til tur og fra land til land, 
men fælles for dem alle er, at de har gode støddæmpere,  
mellem 7 og 27 gear samt gode håndbremser. Cyklerne 
er stort set altid udstyret med lappegrej, flaskeholder, 
bagagebærer og cykeltaske. Vil du hellere cykle på din 
egen cykel, er det på nogle ture også muligt. På de fleste 
af vores cykelture er det desuden muligt at tilkøbe el-
cykler, hybridcykler og børnecykler.

Spørg vores dygtige cykeleksperter, hvis du er i tvivl.

 Ruby Rejser  Ruby Rejser

1. Lås cyklen: Cykeltyveri er desværre 
ikke udsædvanligt i mange af de større 
europæiske byer. Lås derfor altid cyklen, 
når den forlades – gerne til et stativ, træ el. 
lign. Efterlad ikke tasker på cyklen.

2. Tjek din cykel: Tjek din cykel ved 
modtagelsen for at sikre, at alt fungerer 
tilfredsstillende.

3. Hav skiftetøj med: Vejret er konstant 
skiftende. Hav derfor regntøj, tørt tøj og 
kort og/eller langt skiftetøj med i bagagen, 
som du kan tage af og på efter behov.

4. Brug cykelhjelm: Selvom ruterne går 
ad sikre, bilfattige veje er det sikkerhed 
frem for alt. Hav derfor altid cykelhjelm på, 
når du cykler. 

5. Kig op: Husk at nyd turen. Kig op og sug 
oplevelserne, duftene og indtrykkene til dig, 
som du kommer frem.

5 gode råd:
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Dæk
Når din cykel udleveres er den naturligvis pumpet op og 
klar til afgang. Cyklerne og deres dæk er samtidig udvalgt 
til at passe til det terræn, du skal køre i. Såfremt du 
oplever problemer med dæk og andet udstyr undervejs, 
er det muligt at kontakte os eller den lokale cykelagent på 
det udleverede nødnummer. 

Den tekniske del 
Når du skal på cykelkrydstogt, er der naturligvis altid en 
smule teknik indblandet. Vi forsøger dog altid at gøre 
dit cykelkrydstogt så let som muligt og overlader derfor 
klargøring af cyklen og dens udstyr til vores dygtige agenter 
på destinationen.

På nogle cykelkrydstogter indledes din rejse med et infor-
mationsmøde, der introducerer dig til ruter og udstyr, mens 
det på andre ikke er aktuelt. Uanset hvad gør vi, hvad vi 
kan, for at du får den bedst mulige start på turen.

Skulle der mod forventning opstå problemer undervejs på 
din tur, er vi naturligvis altid behjælpelige med at løse dem. 
På alle vores cykelkrydstogter er der et nødnummmer, 
du kan benytte dig af i nødstilfælde, ligesom du altid er 
velkommen til at kontakte os ved Ruby Rejser.

 Ruby Rejser

Sadel
Ved bestilling af dit cykelkrydstogt bliver du bedt om at 
angive din højde. Din angivne højde benyttes til at indstille 
sadlen og styret på din cykel, så den passer bedst muligt. 
Sadel og styr er naturligvis justerbar, så cyklen kan 
justeres efter behov undervejs.  

Find vej
På dit cykelkrydstogt er det let at finde vej. Du cykler efter 
et detaljeret kort og en udførlig rutebeskrivelse på engelsk 
– og på nogle ture udleveres endda også en GPS. De 
fleste ture er desuden godt skiltede.

På nogle både er der også cykelguider, der følger med ud 
på ruten og viser vej og fortæller om seværdigheder. 

På vores gruppeture med dansk turleder, følger turlederen 
med ud på ruten, og du kan vælge at følges med 
turlederen eller cykle på egen hånd i mindre grupper eller 
alene. 

 Ruby Rejser

Udstyr
Cykeltype, antal gear og medfølgende udstyr varierer 
fra tur til tur. Nogle cykler er med fodbremse og en 
håndbremse, og andre cykler er kun med håndbremser. 
På flere af turene er cyklen udstyret med lappegrej, ekstra 
slange, pumpe, flaskeholder, bagagebærer og cykeltaske 
- men det er ikke altid. Spørg vores cykeleksperter ved 
bestilling af din rejse for at høre, hvilket udstyr der er med 
på netop din tur. 

Tøj 
Det er mest behageligt at cykle i shorts/bukser egnet til 
cykling, kondisko og måske cykelhandsker.
Det er tilrådeligt at medbringe et sæt regntøj i cykeltasken. 
Mange af vores cykelture tager dig forbi flere dejlige 
strande, så at pakke badetøj i en dagstaske er også en 
god idé. Husk også solbriller, solcreme og insektspray.

Sværhedsgrader fra 1-5
1. Nemt terræn med få bakker. Dagsetaper på ca. 30-50 km. Kan klares af 

alle. 

2. Lettere bakker. Almindelig god kondition og lav gearing anbefales.  

3. Lettere og middelsvære bakker. Rimelig kondition og lav gearing anbefales. 

4. Krævende bakker. God kondition anbefales. 

5. Meget krævende etaper. God kondition er en nødvendighed. 

Sværhedsgraden vil ofte være en kombination af turens længde og hvor mange, 
hvor stejle og hvor lange bakker, der skal forceres. Ved nogle ture står de 
dagligt kørte højdemeter angivet. Sværhedsgraderne er defineret på baggrund 
af vores subjektive vurdering af ruternes terræn, underlag, længde og varighed. 
Sværhedsgraderne kan derfor ikke direkte sammenlignes med andre bureauers 
sværhedsgrader.
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Vind og vejr

Der findes ikke dårligt vejr...
...men dårlig påklædning kan gøre enhver cykeltur til en 
kedelig fornøjelse. 

Vi har cykelkrydstogter til et hav af forskellige 
destinationer i Europa, og vejret er ligeså omskifteligt, 
som områderne er skønne at cykle i. Det er derfor svært 
at komme med generelle informationer om vejret på dit 
cykelkrydstogt. 

Overordnet set arbejder vi dog med en sæson for 
cykelkrydstogter i Europa, der hedder april til oktober. 
Denne sæson er baseret på, hvordan vejrforholdene 
generelt optræder og dækker over en periode, der oftest 
byder på lune temperaturer, tørvejr og milde vinde. På 
den måde undgår du forhåbentlig dårligt vejr, men vi kan 
jo desværre ikke love noget.  

De generelle vejrforhold for de respektive cykeldestina-
tioner står yderligere beskrevet på vores hjemmeside, 
hvor det også vil fremgå i hvilke perioder af året, vi anbe-
faler, at du rejser. 

Uanset hvilket cykelkrydstogt du vælger, kan vi ikke 
kontrollere vejret. Vi anbefaler derfor altid, at du pakker til 
(stort set) al slags vejr. Sørg for at have det mest nødven-
dige med på cyklen såsom regntøj/regnslag, tørt skiftetøj, 
ekstra trøje og korte bukser/trøjer. På denne måde kan du 
tage ekstra tøj på, hvis det bliver for koldt, tage mere tøj 
af, hvis det bliver for varmt og få tørt tøj på, hvis du bliver 
våd. 

 Ruby Rejser

• Let trøje

• Tynd vindtæt jakke

• Regnjakke 

• Regnbukser 

• Vandtæt skoovertræk

• Kasket

• Solbriller

• Solcreme, læbepomade

• Drikkeflaske

• Evt. insektspray og personlig medicin

• Evt. badetøj og håndklæde (afhængig af tur)

 Ruby Rejser

Medbring i cykeltasken:
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• Vi arbejder tæt sammen med lokale 
arrangører af cykelkrydstogter – vi har 
udvalgt de bedste af disse ture til vores 
program. 

• Gruppeture med dansk turleder 

• Du får detaljerede kort og en udførlig 
rutebeskrivelse på engelsk at cykle efter. 

• Med vores anbefalede pakkeliste bliver 
din forberedelse nem og overskuelig. 

• Vi er altid klar til at hjælpe med 
spørgsmål og uklarheder. 

Hvorfor rejse med 
Ruby Rejser?

Hos Ruby Rejser elsker vi tydeligvis cykelkrydstogter, og vi har i årevis haft 
rejser i hele Europa. Heraf er nogle af vores mest populære destinationer 
de helt store cykellande som Frankrig, Italien, og Holland, men udover 
disse klassiske cykeldestinationer er vi også begyndt at kigge mod mere 
utraditionelle cykeldestinationer. 

Nogle af de nyeste skud på stammen er lande som Kroatien og Tjekkiet. 
De har i den grad også noget at byde på inden for cykelturisme, natur og 
kultur.

Hvis du stadig er i tvivl om, hvilken rejse du skal vælge, kan du altid læse 
detaljerede beskrivelser og finde mere inspiration inde på vores hjemme-
side.

Uanset hvilken rejse du vælger, så vil vi gøre alt for, at du får den bedste 
oplevelse og det mest fantastiske cykelkrydstogt.

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Vi er her 
for at hjælpe dig! 

 

Dit cykelkrydstogt venter
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Er et cykelkrydstogt måske noget for dig, 
og kunne du tænke dig at vide mere eller 
få et uforpligtende tilbud?

Så tøv ikke med at kontakte os. Vi 
sidder klar til at svare på alle dine 
spørgsmål efter bedste evne, og vi har 
råd og vejledning klar til valg af både 
destination, udstyr og afrejsetidspunkt.

Det er vores fornemmeste opgave at 
sikre, at du og dine medrejsende får en 
rigtig god ferie. 

Ring til os på (+45) 8615 3599 eller send 
os en mail på ruby@ruby-rejser.dk.

Vi har åbent:
mandag – fredag: 9-16 

Vi glæder os til at høre fra dig!
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