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Information 
 
 

Turkode:  DKK-1 Nordsjælland 
 
Turtype:  Cykeltur uden guide 
 
Længde:  8 dage 
 
Periode og startdage: 
18. apr. – 30. jun.: lørdag 
1. jul. – 31. aug.: lørdag og søndag 
1. sep. – 10. okt.: lørdag 
 
Det er herudover muligt at arrangere 
alternative startdage 
 
Samlet distance:  ca. 230 - 300 km 
 
Overnatning:  2*-4* hoteller 
 
Sværhedsgrad:  Let tur 
 
 
 
  

Oplev det bedste København har at byde på, se gamle 

kongeslotte og kirker i Roskilde og Helsingør og mød 

blandt andre Hamlet og Holger Danske. Gå i kongers og 

vikingers fodspor gennem det bølgende grønne 

landskab langs de smukke kyster og strande ved 

Øresund og Kattegat.  
 
 
Dag 1.  Ankomst i København 

Velkommen til cyklisternes hovedstad! Nyd den hyggelige og glade stemning, 

afslappede dagligdag og masser af spændende oplevelser i samspillet mellem 

gammeldags charme og moderne livsstil. København bugner af spændende 

muligheder, og man kan nemt bruge flere dage på at opdage byen. 

 

Dag 2.  København – Helsingør, ca. 48 km  

Kør nordpå langs kysten og nyd udsigten af Øresund. Husk badetøjet til en 

dukkert ved badestranden Bellevue, og besøg Bakken, Dyrehaven, Karen Blixen 

Museet eller kunstmuseet Louisiana på vejen til Helsingør. Her ligger Kronborg 

med en flot udsigt til Sverige og den sovende folkehelt Holger Danske. Kig forbi 

det nye Kulturværft og nyd den hyggelige aftenstemning i den historiske købstad. 

 

Day 3.  Helsingør – Helsinge/Hillerød, 28-47 km   

Fortsæt videre langs kysten til de hyggelige havneområder og berømte 

badestrande i Hornbæk, Dronningmølle og Gilleleje. Kør gennem det 

idylliske Nordsjællandske landskab, gennem Gribskov langs smukke Esrum 

Sø, og besøg evt. Esrum Kloster på vej til overnatningen i Hillerød eller 

Helsinge.  En alternativ og meget kortere rute går den anden vej om søen 

med oplagte stop ved de historiske Fredensborg Slot og Frederiksborg Slot i 

Hillerød. 

 

 

Se smukke Nordsjælland og landets hyggelige 

hovedstad fra en cykelsadel og gør stop ved de 

mange flotte strande, slotte og spor af historien. 
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Dag 4.  Helsinge/ Hillerød – Højby/ Hundested, 40-55 km  

Endnu engang er der to skønne ruter at vælge imellem. 

Den ene går tilbage til nordkysten og forbi de hyggelige 

strande, små kystbyer og skoven Tisvilde Hegn, før den når 

Hundested. Den anden går nordvest til den charmerende 

værftsby Frederiksværk, og videre gennem de hyggelige 

små byer på vej til Hundested eller Højby på den anden 

side af Isefjorden (færgen er inkluderet).    

 

Dag 5 - Højby/ Hundested – Holbæk, 43-52 km 

Start dagen med at krydse Issefjorden, hvis det ikke blev 

gjort på dag 4, og fortsæt langs kysten på ved de tre fjorde; 

Isefjord, Lammefjord og Holbæk Fjord. Slut turen i den 

gamle by Holbæk, der med synlige tegn byder på mange 

spændende historier helt tilbage fra 1100-tallet.   

 

Dag 6. Holbæk – Roskilde, 47 km  

Kør langs den sydlige del af Isefjord gennem grønne 

marker og hyggelige byer til Roskilde Fjord. Roskilde by 

kan allerede ses på lang afstand og spirene fra Roskilde 

Domkirke, som i 1995 blev optaget i UNESCOs verdensarv 

hæver sig over hele byen. Hele 38 konger og dronninger er 

begravet her, og kirken er dermed stedet med flest royale 

grave. Besøg også Vikingeskibsmuseet med både originale 

vikingeskibe og nyere kopier, og prøv at sejle in af den selv. 

 

 

 

 

Startdage i 2015 
 

 Ankomst foregår hver lørdag i perioden 18. april – 1. 

oktober 2015 

 

 Herudover er det i juli og august muligt at ankomme 

søndag. 
 

 Der er muligt at arrangere andre ankomstdage. Ved 

grupper på mere end 6 personer er dette gratis, og for 

mindre grupper kommer der et gebyr på 499 kr. per 

person. 
 

 Vær opmærksom på at priserne er en smule højere i 

perioden for Roskilde Festival – se prisliste for pris og 

periode. 
 

 
 
 

 

 
Dag 7. Roskilde – København, 40 km  

Kør af det omfattende netværk af cykelstier tilbage mod 

København. Nyd at køre gennem skove, marker og 

hovedstadens forstæder. Slut samme sted som turen startede 

midt i København og brug f.eks. aftenen i Tivoli, Nyhavn eller 

andre af byens hyggelige områder. 

 

Dag 8. København   

Efter morgenmad og check ud på hotellet er cykelturen slut for 

denne gang. Overvej at forlænge turen og brug et par dage på at 

gå på opdagelse i hyggelige København. 

 

 
 

 

 

Leje af cykel og udstyr 
 

 

Vi tilbyder leje af komfortable turcykler udstyret med: 

 

 21 gear, frihjul og håndbremse eller 

 7 gear og både fod- og håndbremse  

 

Cyklerne kommer i forskellige modeller og størrelser for 

både mænd og kvinder. Børnecykler, efterløbere, 

børnesæder og andet udstyr til børn kan også bestilles, 

ligesom det er muligt at bestille el-cykler med op til 7 

gear, fodbremse og en batteritid på 60-80 km. El-cyklerne 

kommer dog kun i et unisex stel. 

 

Hver cykel er udstyret med en cykeltaske til dagsturene 

og et værktøjssæt med lappegrej, ekstra cykelslange, 

pumpe, dækjern m.m. 

 



 

 
 
 

 

 

Inkluderet i turen: 
 

 

 7 nætter i dobbeltværelse med private faciliteter  

 7 x morgenmad (mulighed for tilkøb af halvpension) 

 Transport af bagage mellem hotellerne 

 Færge mellem Hundested og Rørvig 

 Rejsebøger, kort og rutebeskrivelser 

 Relevant materiale fra turistinformationen 

 Service hotline 

 Parkering ved DGI-Byens Hotel for kat. A og A-Lux 

 
 

Ikke inkluderet i turen: 
 

 

 Transport til og fra København 

 Drikkelse og måltider ud over morgenmad (med 

mindre halvpension er bestilt)  

 Adgang til diverse museer, attraktioner m.m. 

 Parkering ved DGI-Byens Hotel for kat. B 

 

Ankomst, afrejse og parkering 
 

Lufthavnen tættest på turens startpunkt er Københavns 

Lufthavn, som ligger kun 10-15 min. fra byens centrum. 

Herfra går der både busser, metro og tog til midten af 

København. Toget kører f.eks. direkte til Københavns 

Hovedbanegård, hvor er også ankommer tog fra resten af 

landet.  

 

Det første og sidste hotel på denne rute vil typisk være DGI 

Byens Hotel, hvor udleveringen af cykler og videre 

materiale også foregår. Hotellet har en flot standard og god 

central placering lige ved Københavns Hovedbanegård og 

Tivoli. Dog kan andre hoteller af samme standard blive 

brugt i højsæsonen. 

 

Uanset hvilket hotel, der bruges på første overnatning, kan 

gæster på denne rute parkere en bil hos DGI-Byens Hotel 

under hele turen. Dog kan der ved booking med helt kort 

varsel være en form for restriktion på parkeringen. 

 
 
 

 

 

 

Generel information 
 
 

 Cykelturene er uden guide. 

 De angivne distancer er beregninger af de 

anbefalede ruter og mulige omveje. 

 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret 

og gøre det muligt ikke at fare vild på ruten. 

 

 

Minimum antal deltagere 
 

Priserne er baseret på minimum deltagere. 
 
 

Overnatning 

Denne tur udbydes i tre forskellige kategorier: 
 

 Kat. A-LUX: Bedste hotel i byen - høj kvalitet, 3*-

4* hoteller med god udsigt, pæne 

faciliteter og central placering midt i 

byen 

 Kat. A: Komfortable 3*-4* hoteller 

 Kat. B 2*-3* hoteller og pensionater 

  
 

 



 

 

 

Priser 

  

  Kat. A-Lux 

3*-4* hoteller 

Kat. A 

3*-4* hoteller 

Kat. B 

2*-3* 
hoteller 

 

Pris per person i dobbeltværelse 

 

DKK 7.195 5.850 5.650 

Pris per person i enkeltværelse 

 

DKK 9.200 8.125 7.775 

 

 

Tillæg i højsæson (12. juni - 21. august 2015) 

 

DKK 450 

Tillæg for periode med Roskilde Festival (Tillægget 
gælder for ture med overnatning i Roskilde i perioden 
23. juni – 6. juli 2015) 

 

DKK 640 640 525 

 

 

Halvpension, tre retter eller buffet – på hele turen 

 

DKK 3.565 2.475 2.325 

Halvpension, tre retter eller buffet – undtagen i 
København 

 

DKK 2.590 1.800 1.875 

 

 

Leje af cykel 7/21 gear 

 

DKK 800 

Leje af el-cykel 

 

DKK 1.390 

 

 

Tillægsnat i København per person i dobbeltværelse 

 

DKK 580 

Tillægsnat i København per person i enkeltværelse 

 

DKK 870 

Tillæg for alternativ startdag 

 

DKK 499 499 499 

 

Rabatter 

 Børn op til 2 år er gratis på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Børn i alderen 3-4 år får 50% rabat på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Børn i alderen 4-12 år får 25% rabat på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Tredje person over 12 år får 10% på værelse sammen med to fuldt betalende voksne  
 

 

 

 

 

 


