START OCH SLUT I KÖPENHAMN

BEST OF NORTHERN ZEALAND
(SUPERIOR)
Sagoslott, fantastiska stränder och dynamiska Köpenhamn. Kultur, historia och
tradition. Tid för absorption.

Turbeskrivning
Den här turen är lätt med korta etapper, avslappnande och säker cykling och mycket att se – passar väldigt
bra till familjer. Start och slut i Köpenhamn, världens cykelhuvudstad. Att uppleva Köpenhamn på din cykel
är något du aldrig kommer glömma. Se det Kungliga Slottet som huserar den danska Drottningen, lilla
sjöjungfrun, Tivoli och ”Strøget” som är en av de längsta gågatorna i hela världen.
Norr om Köpenhamn hittar du slott, pittoresk natur och ett av det mest exklusiva bostadsområden i
Danmark. Du kommer cykla längs kustlinjen med sandstränder och charmiga marinor. En kort rundtur till
Sverige är möjlig.
Du kommer ha tid att besöka några av de viktigaste museerna i Danmark: Museet av modern konst:
Louisiana, Karen Blixen Museet och Det Danska Maritima museet.

Höjdpunkter
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Fantastiska Köpenhamn: Huvudstaden och den bästa cykelstaden i världen.
Museet av modernkonst Louisiana
Rungstedlund – museet om den danska författaren Karen Blixen, hennes hus.
Helsingör och Kronborg (slottet från Shakespeares teater ”Hamlet”)
Det Danska Maritima museet i Helsingör
Besök Sverige
Hillerød, Frederiksborgslott
Fredensborgslott, Drottningens sommarresidens
Esrum kloster

Dagligt program
DAG 1
Ankomst till Köpenhamn
Efter ankomst till ditt hotell i Köpenhamn, har du fritid till att utforska den danska huvudstaden. Besök
Nyhavn, det Kungliga slottet eller Tivoli.
Övernattning i Köpenhamn.

DAG 2
Köpenhamn till Hørsholm. 30 km.
Cykling genom Köpenhamn på din cykel är en fantastisk start på turen. Du passerar några av de kända
turistattraktionerna som Den Lilla Sjöjungfrun och den kända stranden ”Bellevue”. I Dyrehaven, de kungliga
jaktmarkerna, du kommer cykla på lugna cykelstigar omringad av århundraden gamla träd och nyfikna
rådjur. Du kan ta en förfriskningspaus på ”Bakken”, den äldsta nöjeparken i världen, före du kommer till dit
hotell i Hørsholm på kusten av Öresund.
Övernattning i Hørsholm.

DAG 3
Hørsholm till Helsingör. Cirka 20 km.
Idag kommer du cykla längs kustlinjen hela dagen och passera två av de bästa museerna i Danmark. I
Rungsted kan du besöka Rungstedlund, den danska författaren Karen Blixen (världskänd för ”Out of
Africa”) hem och i Humlebæk du kan besöka Museet av Modern Konst ”Louisiana”, inte bara känt för sina
utställningar men också för sin vackra arkitektur och läge.
Du kommer fram till Helsingör efter en lätt dag på din cykel önskar du kanske att spendera eftermiddagen
med att besöka den gamla byn med det imponerande Kronborgslott (slottet från Shakespeare’s
teaterstycke ”Hamlet”).
Övernattning i Helsingör området.

DAG 4
Rundtur i Sverige och Helsingör. 35 km
Om du missa Konborg igår har du en ny chans idag. Höjdpunkten för dagen kan vara Det Danska Maritima
Museet listad bland ”52 places to go in 2014” av New York Times. Om du fortfarande har massor med tid,
kan du ta färjan (går var 15 minut med priset 8EUR för en turochretur) till Helsingborg.
Side 2 af 5
Ruby Rejser | Mejlgade 46B | 8000 Aarhus C | Tel. +45 86 15 35 99
ruby@ruby-rejser.dk | www.ruby-rejser.dk

Härifrån kan du ta en rundtur på cirka 35 km längs kusten till stränder och små fiskeribyar och tillbaka
genom de svenska skogarna och fälten.
Övernattning i Helsingör området.

DAG 5
Helsingör till Hillerød. 44–54 km.
Idag kan du besöka två av de vackraste danska slotten. Du startar längs kusten till Hornbæk, en liten
fiskarby med lockande platser för pauser och ett dopp i havet. Härefter cyklar du längs en av de djupaste
sjöarna i Danmark mot Hillerød. Om du vill besöka Drottningens sommarresidens, Fredensborgslott. Du kan
utvidga turen med cirka 10km. Gå en tur i parken om Drottningen inte är där. Det är ett vackert ”sagoslott”
från det 18 århundradet med unik interiör.
Vid ankomst till Hillerød går du längs floden till Frederiksborgslott med sitt perfekt läge vid flodkanten.
Övernattning nära det historiska centrum i Hillerød.

DAG 6
Hillerød till Köpenhamn 38km + tåg.
Du tar söderut mot Köpenhamn och passerar idylliska scenarier, fina skogar och våtmarker med rikt fågelliv.
Imponerad av den rika naturen i det tätt befolkade området nära huvudstaden, du kommer bli överraskad
över hur lätt det är att cykla från det gröna Nord Själland till Danmarks huvudstad. Medan de 18 kilometer
mot Farum är på slingrande stigar och mindre vägar, de sista 20 km är längs den nya ”supercykelsti”
(supercykelstig) som tar alla pendlare till Köpenhamn.
När du kommer till Nørrebro som är ett av de mest färgrika områdena i Köpenhamn, du behöver sakta ned
och hålla öga med alla olika cyklister på väg mot centrum.
Övernattning i det centrala Köpenhamn.

DAG 7
Kontrollera möjligheterna för att eventuellt utöka din resa med några extra dagar i Köpenhamn. Du kan välja
att bo några extra nätter på ditt hotell eller ta med på en av våra andra cykelturer.

Svårighetsgrad, väder och mer om Danmark
Terrängen är mest platt med ett fåtal små backar. Turen är inte fysiskt krävande och passar familjer och
cyklister i alla fysiska tillstånd. Du kör på asfalterade och icke asfalterade cykelstigar och mindre vägar. I
Köpenhamn är det många cykelstigar och de som kör bil är vana vid cyklister och är därför väldigt
uppmärksamma. Du får en väg bok med beskrivningar av dagarna och rutter att ladda ned till GPS eller din
smartphone.
Mer om Danmark:
Att cykla i Danmark är något helt speciellt jämfört med andra länder. För det första kommer du njuta av de
mest attraktiva landskapen som bjuder in cyklister till lätta och säkra etapper, eftersom cyklister är högt
prioriterade. I städerna och byarna hittar du många cykelvägar och längs kustlinjen, sjöarna, i skogen och
genom gröna fält hittar du fridfulla cykelstigar. I Danmark möter du pittoreska byar, landsbygd som varierar
konstant, välbevarade slott och herrgårdar, rena sandstränder och njuta av frisk luft.
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Väder:
Cykling i Danmark är perfekt från maj till september. Du kommer njuta av behagligt väder och dagsljus
under sommaren från tidig morgon till sen kväll.

Boka resa
Vecka 35: Ankomstdatum 25.08.2019 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

9625,-

SLUTSÅLT

2 personer Double room, Superior

6415,-

SLUTSÅLT

Vecka 36: Ankomstdatum 01.09.2019 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

9625,-

SLUTSÅLT

2 personer Double room, Superior

6415,-

SLUTSÅLT

Vecka 37: Ankomstdatum 08.09.2019 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

9625,-

FORESPØRG

2 personer Double room, Superior

6415,-

FORESPØRG

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 19. august 2019.

Praktisk Information
Service inkluderat:
Boende på bekväma hotell inklusive frukostbuffé
Bagagetransport från hotell till hotell
GPS och vägbok med dagsbeskrivningar
Information om höjdpunkter och sightseeing
Hotline service vid problem
Hur du kommer hit
Med bil: Motorväg till Köpenhamn
Flyg: Köpenhamns flygplats Kastrup. Tåg till hovedbanegården
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Tåg: Köpenhamns hovedbanegård har många avgångar till alla europeiska destinationer.
Hotell på rutten
Bra och komfortabla rum på bra turisthotell längs rutten.
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