CYKELFERIE MED MELLEMLANGE ETAPER OG ROYALE BYER

KONGERNES SJÆLLAND, KØBENHAVN OG
SVERIGE (STANDARD)
Gennem mellemlange og lange etaper kombinerer denne tur det bedste af
Nordøstsjælland med en bid af Sverige. Oplev hyggelige marinaer og besøg
vigtige royale byer som Hillerød og Roskilde.

Det kan du glæde dig til
Med sin blanding af mellemlange og lange etaper kombinerer denne tur det bedste af Nordøstsjælland med
en bid af Sverige. København er verdens cykelhovedstad, og at opleve København på cykel er en oplevelse,
du aldrig vil glemme.
Du vil cykle langs den smukke kystlinje, der har vidunderlige strande. På ruten passerer du charmerende
marinaer, og du besøger vigtige royale byer som Hillerød og Roskilde. Du kan også tage en tur til Sverige.
Du vil have rig mulighed for at udvide de daglige etaper, hvis du ønsker dette. Sand, hav og historie
kombineret med en livlig, charmerende og moderne hovedstad – denne tur har det hele.
Velkommen til kongernes Sjælland, København og Sverige.

Kort
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Højdepunkter
Vidunderlige København: Hovedstad og den bedste cykelby i verden
Helsingør og Kronborg (slottene fra Shakespeares stykke ”Hamlet”
Søfartsmuseet i Helsingør
Fredensborg slot og Frederiksberg slot
Roskilde domkirke og Vikingeskibsmuseet
Blå hav, strande og frisk luft
Besøg i Sverige
Den Danske Riviera og fiskeri samfund ved Nordsjælland

Dagsprogram
Dag 1. Ankomst til København
I dag ankommer du til dit hotel i København. Efter du er tjekket ind, er der god tid til at udforske den danske
hovedstads mange skønne seværdigheder. Besøg Dronningens residens, Amalienborg, brug dagen i Tivoli,
eller nyd en lækker frokost ved de farvede huse på Nyhavn. Du kan også tage på shoppingtur på Strøget,
besøge Rundetårn, mærke atmosfæren i fristaden Christiania eller tage på kanalrundfart på de små kanaler
langs Operahuset, Den Lille Havfrue, parlamentsbygningen Christiansborg og mange flere skønne
seværdigheder. Mulighederne er mange.
Overnatning i København.

Dag 2. København til Helsingør (ca. 50 km)
Cykelturen gennem København er en fantastisk start på turen. Du følger en cykelsti, der løber langs
kystlinjen, og du kan derfor nyde den storslåede udsigt til Sverige og de fashionable huse, der ligger langs
kysten. Du kommer forbi Den lille Havfrue og Dronningens residens Amalienborg. På turen passerer du også
den berømte strand ”Bellevue”, før turen fortsætter til Dyrehaven og de tidligere kongelige jagtmarker med
træer, der er flere hundrede år gamle og flokke af krondyr.
I dette område finder du også Bakken, den ældste forlystelsespark i verden. I Rungsted passerer du Karen
Blixens hus, museet Rungstedlund. I Humlebæk er der mulighed for at gøre stop ved marinaerne og få
frokost eller kaffe. Turen slutter i den gamle fiskerby Snekkersten, som er tæt placeret ved Helsingør.
Overnatning i Helsingørområdet.
Rungstedlund er lukket om mandagen, undtagen i juli og august. Louisiana har altid lukket om mandagen,
men ønsker du at se museet, er der kun kort vej tilbage fra Snekkersten.

Dag 3. Tur til Sverige (ca. 40 km)
I dag har du mulighed for at se nogle af de skønne seværdigheder i Helsingør og Sverige. Cykl fra
Snekkersten til Helsingør og tag færgen til Helsingborg (ikke inkluderet). Færgen afgår jævnligt. Herfra kan
du cykle en rundtur på cirka 35 km langs kysten til strande og små fiskerlandsbyer og tilbage igennem de
svenske skove og marker. Du kan altid forkorte eller forlænge turen i Sverige, som det passer dig. Har du
mere tid, kan du besøge det imponerende Kronborg Slot, som er kendt fra Shakespeares stykke Hamlet,
samt det historiske bycentrum. Museet for Søfart i Helsingør, som var på New York Times’ liste ”52 steder at
tage til i 2014”, er med sin fantastiske arkitektur og spændende udstillinger også et besøg værd.
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Overnatning i Snekkersten.

Dag 4. Helsingør til Hillerød (ca. 59 km)
Med sine gode restauranter og ligeså gode strande er Hornbæk det første stop på turen i dag. Derefter
fortsætter du på ruten, der har bløde stigninger og nedkørsler. På ruten cykler du både langs med stranden
og gennem klitterne med udsigt til havet. Herefter kommer du til den historiske by, Esrum, hvis kloster er
meget populært. Bevæg dig herefter ind i skovområderne ved at følge grusstien til den store skov Gribskov og fortsæt langs Esrum Sø. Ønsker du at besøge Dronningens forårs- og efterårsresidens,
Fredensborg Slot, kan du udvide turen med ca. 10 km. Tag en gåtur i parken, hvis Dronningen ikke er der.
Dagens slutmål er Hillerød, som har det smukke Frederiksborg Slot, som gennem tiden har huset mange
danske konger.
Som et længere alternativ til denne rute kan du fortsætte langs kysten helt op til Tisvildeleje. Tisvildeleje er
både indgangsport til Tisvilde Hegn og en populær sommer-badeby. Herfra følger du den regionale
cykelrute til Hillerød.
Overnatning i Hillerød.

Dag 5. Hillerød til Roskilde (ca. 40 km)
Fra landdistrikterne bevæger du dig nu mod Roskilde Fjord, hvor der er masser af charmerende områder,
der lægger op til pause.Roskilde er endnu et højdepunkt på turen. Roskilde Domkirke er på UNESCOS
verdensarvsliste og er hvilested for 38 danske konger og dronninger. Glem ikke at tage forbi havnen, hvor
du kan besøge vikingeskibsmuseet og vikingeskibsmuseets bådværft.
Overnatning i Roskilde.

Dag 6. Roskilde til København (ca. 52 km)
I dag vender du tilbage til kysten, når du nærmer dig København fra sydvest. Du cykler gennem maleriske
byer og mod stranden syd for hovedstaden. Stien, du følger, vil tage dig langs med kysten, væk fra trafikken
og hele vejen til centrum af København. Undervejs passerer du Arken Museum for Moderne Kunst, Amager
med fristaden Christiania, Christianshavn og flere andre spændende arkitektoniske seværdigheder langs
kanalen mellem Sjælland og Amager.
Overnatning i centrum af København.

Dag 7. Sidste dag i København
I dag er den sidste dag i København, og du kan bruge tiden på at udforske byens mange vidundere, som du
endnu ikke har set. Fik du besøgt de historiske bygninger Rundetårn, Christiansborg og Amalienborg? Og
har du gået gennem farverige Nyhavn og fristaden Christiania? Hvis ikke, så har du chancen nu. Efter du er
checket ud af hotellet, anbefaler vi en guidet cykeltur gennem København, der tager dig forbi byens store
seværdigheder, mens en lokal guide fortæller historier og anekdoter.

Sværhedsgrad
Terrænet er for det meste fladt med lejlighedsvise små bakker. Turen er afslappet og velegnet for cyklister
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med en gennemsnitlig fysisk form. Du cykler på cykelstier og langs mindre veje. I København er der masser
af cykelstier, og bilisterne er vant til at være meget opmærksomme på cyklister. Vi forsyner dig med en
roadbook med dagsbeskrivelser og en GPS.

Cykler og cykeludstyr
Du kan leje unisex cykler med justerbart cykelstyr og inkl. Schwalbe Marathon Plus punkterfri dæk. Det er
også muligt at leje en el-cykel med 7 gear, frontmotor og et batteri på bagagebæret. Cyklen har fem
forskellige niveauer og kan køre op til 25 km/t.
Med alle cykler følger der et vandfast sadelovertræk, en ringeklokke, en flaskeholder og en lås. Husk altid at
lås din cykel! Det er derudover også muligt at leje en børnecykel, et børnesæde, tag-a-long cykler til børn,
Burley cykelanhænger og hjelme.

Vejr og klima

Cykling i Danmark er perfekt fra maj til september. Du vil nyde behageligt vejr og dagslys fra meget tidlig
morgen til sen aften i løbet af sommeren.

Bestil
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Uge 34: Startdato 16.08.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

UDSOLGT

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

UDSOLGT

Uge 35: Startdato 23.08.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 36: Startdato 30.08.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

UDSOLGT

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

UDSOLGT

Uge 37: Startdato 06.09.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

UDSOLGT

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

UDSOLGT

Uge 21: Startdato 23.05.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 22: Startdato 30.05.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 23: Startdato 06.06.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL
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Uge 24: Startdato 13.06.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 25: Startdato 20.06.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 26: Startdato 27.06.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 27: Startdato 04.07.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 28: Startdato 11.07.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 29: Startdato 18.07.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 30: Startdato 25.07.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL
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Uge 31: Startdato 01.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 32: Startdato 08.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 33: Startdato 15.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 34: Startdato 22.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 35: Startdato 29.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Uge 36: Startdato 05.09.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7840,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5700,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 15. august 2020.

Praktiske Informationer
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Prisen inkluderer:
Indkvartering på komfortable turisthoteller inkl. morgenmadsbuffet
Bagagetransport fra hotel til hotel
GPS og roadbook med dagsbeskrivelser
Oplysninger om højdepunkter og sightseeing
Hotline-service i tilfælde af problemer

Tillæg:
Ekstra nætter
Hybridcykel
Elcykel
Børnecykel: 130-155 cm (op til maks. 12 år)
Barnestol
Hjelm
Forsikringer
Cykelanhænger til børn: Anhænger til 1-2 børn eller follow-me-tandem.
Bemærk: For børn under 130 cm anbefaler vi en follow-me-tandem eller en cykelanhænger.

Hvordan kommer jeg frem?:
I bil: Motorvej til København
Med fly: Københavns Lufthavn. Herfra tog til Københavns Hovedbanegård
Med tog: Københavns Hovedbanegård har regelmæssig service fra/til hele Europa.

Hoteller på ruten:
Undervejs bor du i standardværelser på gode og komfortable turistklassehoteller.

Mere om Danmark:
Cykling i Danmark er noget specielt i forhold til i andre lande. Først og fremmest vil du nyde, hvordan de
mest attraktive landskaber inviterer cyklisterne ud på lette og sikre etaper, da cyklisters behov prioriteres
meget højt. I byerne finder du mange cykelstier, og ved kysten, langs søerne, i skovene og gennem de
grønne marker finder du fredelige ruter og stier specielt designet til cyklister.
I Danmark oplever du maleriske landsbyer, et landskab der forandrer sig hele tiden, velbevarede slotte og
herregårde og rene sandstrande – og du vil nyde den klare, friske luft.
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