CYKELFERIE MED JYSK CHARME

ØSTJYLLAND OG SØHØJLANDET
Hop med på denne smukke cykeltur i Østjylland, der starter og slutter i Aarhus.
Turen emmer af jysk charme og tager dig forbi hyggelige gader, skønne
landsbyer, dybe søer, grønne skove og lækre strande.

Det kan du glæde dig til

Denne cykelferie starter og slutter i skønne Aarhus, der var Europas Kulturhovedstad i 2017 - og det
bestemt ikke uden grund. Byen byder på hyggelige, brostensbelagte gader, charmerende torve, mange
hyggelige caféer og fashionable butikker. Byen er omgivet af skove og strande, og en cykeltur på kun 10-15
minutter bringer dig til fredfyldte cykelstier i den smukke, landlige natur.
Nyd en uge i Østjylland og Søhøjlandet med sandstrande, vind i håret, salt på huden, eventyrlige udsigter,
idyllisk liv på landet, fascinerende museer, det nordiske køkken, romantiske landsbyer, fredelige cykelstier
og et smut til den grønne ø Samsø.
Udover de programsatte seværdigheder du vil opleve, er der et utal af seværdigheder du burde overveje at
tage forbi, såsom Botanisk Have eller Tivoli Friheden i Aarhus. AQUA Akvarium & Dyrepark eller
Papirmuseet Bikuben i Silkeborg.
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Højdepunkter
Charmerende Aarhus med sine caféer og museer
Sandstrande, grønne skove og blå hav
Nogle af de højeste punkter i Danmark
Det smukke "Søhøjlandet" med Himmelbjerget
Samsø – den smukke ø kendt som Danmarks ”vedvarende energi-ø”

Kort

Dagsprogram
Dag 1. Ankomst til Aarhus
Dag 1 ankommer du til dit hotel, der ligger i Aarhus midtby med gåafstand til de store seværdigheder.
Besøg for eksempel Den Gamle By, Aarhus Domkirke, Aarhus Lystbådehavn, kunstmuseet Aros (kendt for
kunstværket Regnbuen af kunstneren Olafur Eliasson), Musikhuset, hovedbiblioteket Dokk1, Latinerkvarteret
og de hyggelige caféer langs åen.
Du kan også gå en tur på havnen, ved stranden, i Botanisk Have eller i en af de nærliggende skove – i
Aarhus er du aldrig langt væk fra naturen.
Overnatning i Århus.

Dag 2. Aarhus til Ry (ca. 41 km)
Turen starter i dag med let cykling ud af byen, på cykelstier langs med smukke Aarhus Å. Efter et par
kilometer er du ude af den larmende by, og fortsætter gennem vådområder og langs med søer, inden du
når en kuperet vejstrækning. Du fortsætter sydvest ind i den danske landlige natur og når den lille provinsby
Ry, der er smukt placeret ved bredden af Gudenåen – den eneste rigtige å i Danmark. Hotellet er beliggende
skønt lige ved Knudsø og den gode badestrand Knudhule.Her vil der være rig med mulighed for at tage en
dukkert, uanset hvad det danske vejr byder på.
Overnatning i Ry.

Dag 3. Ry til Silkeborg og retur (ca. 69 km)
I dag cykler du gennem noget af den smukkeste og mest uspolerede natur i det centrale Jylland. Først
cykler du forbi Salten Langsø og videre gennem lysninger i vådområderne. Derefter følger stien et gammelt
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jernbanespor forbi Vrads Station med vintagetog og en café. Endelig når du Vrads Sande, der er et unikt
landskab skabt af indlandsklitter. Dagens rute ender i Silkeborg, Søhøjlandets ”hovedstad”, hvor
kunstentusiaster bør besøge museet, for at se værkerne fra en af Danmarks største malere, Asger Jorn. Fra
Silkeborg kan du tage toget tilbage til Ry, eller du kan cykle langs den nordlige bred af Gudenåen. Hvis du
ønsker at bruge mere tid i Silkeborg, kan du tage den kortere og mere direkte vej til Silkeborg, langs den
nordlige bred af Gudenåen og efterfølgende tage toget tilbage.
I dag kan du også vælge at lade cyklen stå og i stedet tage sejlturen med Hjejlen fra Ry til Himmelbjerget,
og derefter gå til toppen af Himmelbjerget. Du kan også tage på en kanotur på Gudenåen.
Overnatning i Ry.

Dag 4. Ry til Odder (ca. 43 km)
I dag cykler du langs med nogle af de flotteste søer i Danmark, og med en smuk udsigt til Danmarks højeste
”bjerge” – alle sammen dog mindre end 200 meter over havets overflade. Begravelseshøje, Øm Kloster og
de mange arkæologiske fund indikerer tydeligt, hvordan den gamle historie stadig er levende i området,
både over og under overfladen. Skanderborg er et af de mere spændende steder at besøge i dag, og en
frokostpause i den charmerende by ved søen er oplagt. Efter Skanderborg cykler du forbi Stilling og tilbage
gennem bjergene, hvor der er smuk udsigt over havet, indtil du når Odder.
Overnatning i Odder.

Dag 5. Besøg på Samsø (ca. 70 km)
Besøg Danmarks vedvarende energi-ø, som er kendt for sit mikroklima og økologiske landbrug. En færgetur
på en time tager dig til Sælvig (færgebillet er ikke inkluderet), og den planlagte tur tager dig rundt om den
nordlige del af Samsø. Denne del af Samsø har et unikt og bakket kystlandskab, hvor både nordspidsen og
Issehoved især er en smuk naturoplevelse. Issehoved er dannet på samme måde som Skagens Gren, og er
under stadig forandring grundet de fremherskende vinde og bølgeslag. I klart vejr kan du se til Aarhus og
Mols.
Alt på Samsø er småt og meget kønt: Urørte strande og fredfyldte landsbyer med caféer og markeder, hvor
der sælges lokale produkter. Selv dansk vinproduktion har fundet vej til Samsø.
Overnatning i Odder.

Dag 6. Fra Odder til Aarhus (ca. 34 km)
Fra Odder cykler du til østkysten, hvor du finder attraktive områder med ferieboliger. Her har du udsigt til
de mange vindmøller. Få steder i Europa kan du finde strande og gode cykelruter liggende så tæt på byen,
som det er tilfældet med Aarhus. Du passerer Norsminde Fjord, hvor du finder låsen, der adskiller havet fra
søen. Området er meget populært for fiskeri, og det er et godt sted at holde picnic.
Herefter cykler du gennem Marselisborg Skov mod Aarhus Bugt. Herfra forlader du kystlinjen og cykler forbi
Dronningens sommerresidens, Marselisborg Slot, inden du ankommer til byens centrum.
Overnatning i Aarhus.

Dag 7. Sidste dag i Aarhus
I dag er sidste dag på turen, og det er blevet tid til at tjekke ud af dit hotel. Du kan dog vælge at forkæle dig
selv med en forlængelse af dit ophold i Aarhus, så der er ekstra tid til at udforske flere museer, nyde den
Side 3 af 8

Ruby Rejser | Europaplads 16, 1. sal | 8000 Aarhus C | Tel. +45 86 15 35 99
ruby@ruby-rejser.dk | www.ruby-rejser.dk

hyggelige atmosfære, gå ture i skoven og dase på stranden.
Besøg fx Vikingemuseet, Kvindemuseet, Aros eller Naturhistorisk Museum, der alle er at finde i byens
centrum. Du kan også tage på en guidet byrundtur, der fører dig fordi nogle af byens mest interessante og
historiske steder. Før du rejser, bør du sikre dig, at du har fået smagt på byens lækre cafémad eller delikate
kaffe på en af de mange hyggelige caféer ved åen.

Sværhedsgrad
Terrænet er for det meste fladt med lejlighedsvise små bakker. Turen er afslappet og velegnet for cyklister
med en gennemsnitlig fysisk form. Du cykler på cykelstier og langs mindre veje.

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

Vejret i Danmark er fra maj til september perfekt til at cykle i. Du vil nyde behageligt vejr og dagslys fra
meget tidlig morgen til sen aften i løbet af sommeren.
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Bestil
Uge 21: Startdato 23.05.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 22: Startdato 30.05.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 23: Startdato 06.06.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 24: Startdato 13.06.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 25: Startdato 20.06.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 26: Startdato 27.06.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 27: Startdato 04.07.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL
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2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 28: Startdato 11.07.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 29: Startdato 18.07.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 30: Startdato 25.07.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 31: Startdato 01.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 32: Startdato 08.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 33: Startdato 15.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 34: Startdato 22.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL
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2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 35: Startdato 29.08.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 36: Startdato 05.09.2021 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 30. september 2020.

Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
6 nætters ophold 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: Ad motorvej. Parkering kan reserveres
Med tog: Til Aarhus Hovedbanegård.
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Med fly: Til Aarhus Lufthavn (Tirstrup) eller Billund Lufthavn.

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

Mere om Danmark:
Cykling i Danmark er noget helt specielt i forhold til i andre lande. Først og fremmest vil du nyde hvordan
de mest attraktive landskaber, inviterer cyklister 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 idylliske landsbyer, et landskab der konstant forandrer sig, velbevarede slotte og
herregårde og rene sandstrande – og du vil i sær nyde den klare, friske luft.
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