SAGOSLOTT, FANTASTISKA STRÄNDER OCH LEVANDE KÖPENHAMN. KULTUR, HISTORIA, TRADITION
OCH TID FÖR INTRYCK.

KING'S TRAIL OF NORTHERN ZEALAND
(SUPERIOR)
Den här turen är för dig som letar efter en aktiv semester med övernattningar i
superior rum på vackra hotell nära stränderna

Tur beskrivning
Den här turen är för dig som letar efter en aktiv semester med övernattningar i superior rum på vackra
hotell nära stränderna. Du kommer få tid till att se de viktigaste museerna i Danmark och känna historiens
andetag när du upptäcker gamla slott som Kronoborgslott, Fredensborgspalats och Frederiksborgslott.
- Det är som att följa i fotspåren av de gamla danska kungarna. Välkommen till Kongsleden.
Norr om Köpenhamn hittar du också pittoresk natur och ett av de mest exklusiva residensen kvarteren i
Danmark. Du kommer cykla längs fantastiska kustlinjer med sandstränder och charmiga marinor.
Du kommer också spendera lite tid i Köpenhamn – världens cykel-huvudstad. Besök det kungligaslottet som
huserar den danska drottningen, spendera lite tid i nöjesparken Tivoli mitt i staden och känn friheten när du
upplever staden på din cykel.

Höjdpunkter
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Fantastiska Köpenhamn: Huvudstad och bästa cykelstaden i världen
Museet av modern konst – Louisiana
Rungstedlund – huset/museet om den danska författaren Karen Blixen
Helsingör och Kronoborg (slottet från Shakespeares teaterstycke ”Hamlet”)
Danska Maritima Museet i Helsingör
Hillerød med Frederiksborgslott
Esrum Abbey
Fredensborgslott: drottningens sommarresidens

Karta

Dagligt program
DAG 1
Ankomst till Köpenhamn
Efter ankomst till dit hotell har du tid att utforska den danska huvudstaden. Besök Nyhavn, det kungliga
slottet eller nöjesparken Tivoli.
Övernattning i centrala Köpenhamn.

DAG 2
Köpenhamn till Hørsholm. 36 km.
Att cykla genom Köpenhamn är en fantastisk start på din tur. Du kommer passera några kända platser som
Lilla Sjöjungfrun och den kända stranden ”Bellevue”. I Dyrehaven, de kungliga jaktmarkerna, du kommer
cykla på fridfulla stigar omringad av uråldriga träd och nyfikna rådjur. Du kan stanna för något
törstsläckande på ”Bakken”, den äldsta nöjesparken i världen, före du kommer till hotellet i Hørsholm på
kusten av Öresund.
Övernattning i Hørsholm.

DAG 3
Hørsholm till Helsingör. Cirka 20 km.
I dag kommer du cykla längs kustlinjen hela dagen och passera två av de finaste museerna i Danmark. I
Rungsted kan du besöka Rungstedlund, den danska författaren Karen Blixen (världskänd för ”Out of
Africa”) och i Humlebæk kan du besöka Museet av Modern Konst ”Louisiana”, känt inte bara för sina
utställningar men också för sin vackra arkitektur och placering. Du kommer fram till Helsingör och efter en
lätt dags cykling så önskar du kanske att spendera eftermiddagen med ett besök till gamla staden med
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imponerande Kronborgslott (slottet från Shakespeares teaterstycke ”Hamlet”).
Övernattning i Helsingör.

DAG 4
Helsingör – Gilleleje. 26 km.
Rutten norr ut från Helsingör är unik med den svenska kustlinjen bara 4 km bort. De stora skeppen seglar
nära kusten när du cyklar mot Hornbæk. I Hornbæk kan du hitta en av de bästa stränderna i Danmark och
ett par fantastiska restauranger. Efter en god lunch fortsätter du längs kusten och passerar några fyrar. Du
kommer fram till Gilleleje – en livlig fiskeri och yacht by och den nordligaste belägna byn på Själland men
även den viktigaste hamn och semester resorten på kusten av Nordliga Själland. Här hittar du en fantastisk
strand och en fin hamn med jättebra restauranger och du bor på det otroligt fina Gilleleje Badehotel i
utkanten av byn. Det är ett väldigt vackert och klassiskt danskt badhotell med utsikt mot havet och maten
är av hög standard.
Övernattning i Gilleleje.

DAG 5
Gilleleje – Hillerød. 30 km
Att lämna ditt härliga, klassiska kust hotell med havsutsikt kan visa sig vara en utmaning, men nästa etapp
är precis lika unik och vacker. Följ den regionala cykelrutten till den härliga medeltidsstaden, Esrum, som är
mest känd för sitt kloster som dateras hela vägen tillbaka till 1151. Här kan du fördjupa dig i platsens historia,
smaka specialiteter på kvarn caféet eller njuta av de livliga event programmet. Härifrån fortsätter du längs
en av de största skogarna i Danmark, Gribskov, och cykla längs en lugn stig runt Esrum sjö till ditt hotell i
Hillerød området. Du kan också ta dig till Frederiks slott och prova en båttur i slottsfloden. Njut av
sommarkvällen på torget med utsikt till sjön och slottet.
Övernattning i Hillerød området.

DAG 6
Hillerød till Köpenhamn. 51 km.
Du fortsätter söderut mot Köpenhamn och passerar idylliska scenarier, vackra skogar och våtmarker rika på
fågelliv. Du kommer att bli imponerad av den rika naturen i det tätt befolkade området nära huvudstaden.
Du kommer också bli imponerad över hur lätt det är att cykla från det gröna norra Själland till Köpenhamn.
När du kommer till Nørrebro som är ett av de mest färgrika områdena i Köpenhamn, du behöver sakta ned
och vara uppmärksam på alla cyklister som är på väg in till stan.
Övernattning i centrala Köpenhamn.
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Utcheckning från Köpenhamn.
Checka ut eller ta möjligheten för att stanna några dagar extra i Köpenhamn. Du kan välja extra nätter på
hotellet eller ta en av våra andra cykelturer.

Svårighetsgrad, väder och mer om Danmark
Terrängen är för det mesta platt med några kullar. Turen är rankad som lätt och passar familjer eller
cyklister i normal fysisk form. Du cyklar längs asfalterade och icke asfalterade cykelstigar eller mindre vägar.
I Köpenhamn finns det flertalet cykelvägar och bilisterna är vana till att vara uppmärksamma på cyklister.
Vi svarar för att du har en vägbok med dagsbeskrivningar och rutter som du kan ladda ned till GPS eller din
smartphone.
Mer om Danmark:
Att cykla i Danmark är speciellt jämfört med andra länder. För det första kommer du att njuta av otroligt
vackert landskap som bjuder in cyklister till lätta och säkra etapper, eftersom cyklister är högt prioriterade. I
städerna och byarna hittar du många cykelstigar och vid kustlinjen, längs sjöarna, i skogarna och genom
gröna fält hittar du fridfulla vägar och stigar speciellt designade för cyklister. I Danmark möter du pittoreska
byar, en varierande landsbygd, välbevarade slott och herrgårdar, rena sandstränder och du njuter av ren
och frisk luft.
Väder:
Att cykla i Danmark är perfekt från maj till september. Du kommer njuta av behagligt väder och dagsljus
från väldigt tidig morgon till sen kväll.

Boka resa
Vecka 21: Ankomstdatum 23.05.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 22: Ankomstdatum 30.05.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 23: Ankomstdatum 06.06.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA
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2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 24: Ankomstdatum 13.06.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 25: Ankomstdatum 20.06.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 26: Ankomstdatum 27.06.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 27: Ankomstdatum 04.07.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 28: Ankomstdatum 11.07.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 29: Ankomstdatum 18.07.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 30: Ankomstdatum 25.07.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA
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2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 31: Ankomstdatum 01.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 32: Ankomstdatum 08.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 33: Ankomstdatum 15.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 34: Ankomstdatum 22.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 35: Ankomstdatum 29.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Vecka 36: Ankomstdatum 05.09.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Superior

11770,-

BOKA

2 personer Double room, Superior

7485,-

BOKA

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 28. november 2020.
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Praktisk Information
Service inkluderat:
Boende på komfortabla turisthotell inklusive frukostbuffé
Bagagetransport från hotell till hotell
GPS och vägbok med dagsbeskrivningar
Information om höjdpunkter och sightseeing
Hotline service om problem uppstår
Hur du kommer dit:
Med bil – motorväg till Köpenhamn.
Med flyg – Köpenhamns flygplats Kastrup därefter tåg till Köpenhamns hovedbanegård
Med tåg – Köpenhamns hovedbanegård har tågtrafik till hela Europa.
Hotell på rutten:

Superior rum: Uppgraderade rum på våra bästa turisthotell längs rutten. Ofta med
balkong/havsutsikt.
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