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ÖSTRA SJÄLLAND & KÖPENHAMN
Upptäcka vilda skogar, vacker kustlinje & charmiga byar.
Danmark är en perfekt destination för cykelresor! Detta lilla kungarike välkomnar dig med ett varierande och vackert
landskap. Du kommer upptäcka vilda skogar och grönskande ängar, vacker kustlinje och charmiga byar. Allt finns nära till
hands och lätt att nå. De

Visa online version

7 dagar / 6 nät ter
På egen hand

https://www.activescandinavia.com/sv/aktiviteter/cykelresor/danmark/ostra-sjalland-kopenhamn-7-dagar?year=2021&print=true
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PROGRAM
DAG

1

Egen resa till Köpenhamn

Den danska huvudstaden har så mycket att erbjuda, så vi rekommenderar en tidig ankomst . Ta en promenad
genom den medeltida staden eller besök den berömda nöjesparken Tivoli. Under kvällen hålls ett välkomstmöte och
du får tillgång till din cykel (om bokad).

DAG

2

Köpenhamn - Køge

ca. 45 km

Den första etappen leder dig längs den så kallade Køge-bukten, med underbar utsikt över Östersjön. Nationalparken
Amager Fælled är helt fri från trafik och landskapet är imponerande! För de konstintresserade kan vi rekommendera
ett besök till Arken Museum för modern konst . Køge tillhör en av de äldsta städerna i Danmark och är beläget direkt
vid kusten. De vita sandstränderna lockar dig till en uppfriskande simtur i det svalkande havet .

DAG

3

Dagsutflykt till halvön Stevns

ca. 55-80 km

Dagen tur leder dig till halvön Stevns. Rutten går längs kusten som tar dig via Strøby Ladeplads med de många
semesterhusen. Du fortsätter inlands och passerar Magleby och Gjorslev slott , och kommer slutligen fram till
världsarvet Stevns Klint . Den branta kusten och gamla kyrkan bjuder in till en vacker promenad för att njuta av
utsikten. Du når den idylliska byn Fakse Ladeplads beläget precis vid havet . Härifrån kan du ta tåget tillbaka till Køge
(ingår ej) eller cykla tillbaka via Karise och Herfølge.

DAG

4

Køge - Roskilde

ca. 35 km

Efter Køge följer du kusten till Karlstrup. Därefter tar rutten dig bort från kusten för att få upptäcka det vackra
inlandet . Du cyklar längs Hedebostiens cykelväg och får uppleva nya magnifika landskap, ett vackert avbrott från
kusten. Roskilde har ett rikt historiskt förflutet , så ta dig tid att strosa genom centrumet och besök den kända
Roskildekatedralen som är ett UNESCO världsarv.
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DAG

5

Dagsutflykt till Roskildes Fjord

ca. 20-50 km

Idag får du tre alternativa rutter att välja mellan. Den kortaste tar dig till Lejre, Legendernas Land, ett 43 hektar stort
‘utomhus-laboratorium’ för experimentell arkeologi. Den andra turen innehåller ett besök till det vackra slottet
Ledreborg och dess park . Och för de som vill utmana sig själva erbjuder vi en tur i väst till Holbæk eller norr till
fjorden längs Frederikssund. Oavsett rutt kommer du bli charmad, och det finns bra tåg förbindelser för returresan.

DAG

6

Roskilde - Köpenhamn

ca. 35 km

Dagens etapp leder dig tillbaka till där du började, den danska huvudstaden Köpenhamn. Från Albertslund tar en
nybyggd cykelväg dig till centrum, nästintill trafikfritt . Under eftermiddagen har du tid att upptäcka staden på egen
hand och ta in stadens härliga atmosfär och göra denna resa komplett .

DAG

7

Hemresa eller extradagar

Efter frukost slutar din cykelresa. Vi bokar gärna extradagar åt dig.
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Svårighetsgrad
Överlag en lätt tur som går via platta och lätt kuperade landskap. Mestadels på cykelvägar och små
vägar utan mycket trafik . När du lämnar eller anländer till vissa städer får du vänta dig något mer trafik .

https://www.activescandinavia.com/sv/aktiviteter/cykelresor/danmark/ostra-sjalland-kopenhamn-7-dagar?year=2021&print=true
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PRISER OCH DATUM
ANKOMSTORT: KÖPENHAMN
Period 1

Period 2

04 .06.2021 - 17.06.2021 | 13.08.2021 - 29.08.2021 |
f reda g , lö rda g , sö nda g

18.06.2021 - 12.08.2021 |
f reda g , lö rda g , sö nda g

Östra Själland & Köpenhamn cykelresa, 7 dagar, DK-OSRKK-07X
Grundpris

9 799

10 399

Enkelrumstillägg

4 099

4 099

Halvpension

2 599

2 599

EXTRANÄTTER
ANKOMSTORT: KÖPENHAMN
Period 1

Period 2

2021-jun-04 - 2021-jun-17 | 2021-a ug-13 - 2021-a ug-29 |
f reda g , lö rda g , sö nda g

2021-jun-18 - 2021-a ug-12 |
f reda g , lö rda g , sö nda g

Extranatt i dubbelrum med
frukost

1 399

1 399

Extranatt i enkelrum med
frukost

2 299

2 299

Köpenhamn

Våra hyrcyklar
Pris
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21-växlad damcykel

1 199

Spor tig touringcykel

1 699

2 199

Elcykel

Beloppet i SEK*

TJÄNSTER OCH EXTRAS
Inkluderat i resan

Inkluderat i resan:
Övernattningar på utvalda 4**** hotell
Frukost
Personlig information om rutten på engelska
Bagagetransport från hotell till hotell
Väl utarbetad ruttguidning
Utförliga resedokument : Kartor, ruttbeskrivningar,
sevärdheter, viktiga telefonnummer (1x per bokat
rum på engelska)
Bike-App och GPS filer
Servicenummer

Tillval:
Halvpension: 6x trerättersmiddag
Hyrcykel
Ej inkluderat:
Reseförsäkring
Övrig t ej nämnt under vad som är inkluderat

Mer information

Ankomst & returresa:
Med flyg: Köpenhamn flygplats, därefter med tåg eller buss till centrum, restid ca. 20 minuter.
Med tåg: Köpenhamn centralstation.
Med bil: Hotelgarage för ca. 390 kr per dag , går ej att reservera, betalas på plats.
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