
 

   Forlæng cykelturen til gamle købstæder  

og mere af det  skønne Sjælland  
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 
 

Bookingkode:  DKK-2A / DKK-2B 
 
Turnavn:  Forlængelse af Sjællandstur  
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  A: 2 dage og nætter ekstra 
 B: 1 dag og nat ekstra 
 
Startdatoer:  I forbindelse med andre 

ture 
 
Samlet længde:  A: 140-160 km 
 B: 90-100 km 
 
Overnatning:  3*-4* hoteller 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
 
  

Sjælland er en vidunderlig ø med grønne omgivelser, 

og der er altid masser af cykelruter forude. Derfor 

tilbyder vi muligheden for at forlænge din cykeltur med 

en eller to indskudte dage mellem hyggelige Roskilde 

og København. 
 

Dag 7.  Roskilde – Køge, 45-50 km 

I stedet for at vende næsen mod København på sidste cykeldag på den 

almindelige tur, går turen nu tværs over Sjælland mod Køge Bugt. Fra 

Roskilde kommer I til Vindinge og videre til det enorme grønne rekreative 

område Hedeland, hvor landskabet er i gang med en forandring fra 

grusgrav til naturområde, og hvor der foregår mange forskellige aktiviteter 

lige fra at dyrke vin, stå på ski, ride på islandske heste til store 

naturlegepladser for både børn og voksne og veterantoget, der kører i 

området om sommeren.  Efter en pause her i smukke omgivelser kører I 

videre til Reerslev, Stærkende og Gjeddesdal, inden I nærmer jer kysten og 

fortsætter turen sydpå til Køge.  

 

Dag 8.  Dagstur til Stevns Klint, 30-70 km (kun på forlængelse A) 

Tag en frisk cykeltur til Stevns Klint med den flotte udsigt og gode 

vandreture, eller kort ruten ned undervejs. Kør langs kysten til Strøby 

Ladeplads, som engang var det største bysamfund på Sjælland med hele 

58 gårde, men som i dag hovedsageligt er et sommerhusområde og et 

glimrende sted at holde pause på cykelturen. Gør endnu et stop ved 

Gjorslev Slot, som ligger lige på cykelruten videre til Stevns Klint. Gå en tur 

ved de stejle skrænter, og besøg det der står tilbage af kirken, som styrtede 

i havet i 1928, men husk selvfølgelig ikke at gå for tæt på kanten. Kør 

tilbage til Køge via Rødvig, Karise og Herfølge, eller fortsæt til Fakse 

Ladeplads, hvorfra toget kører tilbage til Køge. 

Forlængelse af sjællandsk cykeltur 

Fortsæt den cykelturen rundt på Sjælland 

med et par dage omkring historiske Køge og 

naturskønne Stevns Klint. 

2015 



 

 

 

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 

 

 

Overnatning 

Denne tur udbydes i overnatningskategori A, hvilket betyder 

overnatning på komfortable 3*-4* hoteller 

 

 

 

 

Tilbage på sporet 
 

I praksis vil en forlængelse af en cykelferie på Sjælland 

fungere som en eller to indskudte dage mellem Roskilde og 

København sidst på turen. I stedet for at styre direkte mod 

hovedstaden, slår ruten først en sløjfe ned omkring Køge og 

evt. Stevns Klint, før den fletter sammen med det oprindelige 

program tilbage i København. Alt hvad den oprindelige 

cykelferie inkluderer af parkering, overnatning m.m. i 

København er derfor stadig en del af turen. 

Dag 9.  Køge – København, 45 km 

I kører hovedsagelig langs med Køge Bugts kyster til 

forstæderne Solrød, Greve, Hundige, Vallensbæk, Ishøj og 

Brøndby med hyggelige lystbådehavne med caféer og 

restauranter og gode sandstrande til hovedstaden. Fra 

Hvidovre kører I over Amager- broen og kommer til 

København via det fredede naturreservat Amager Fælled, 

der er et kæmpestort grønt og fuldkommen bilfrit område, 

som er forbeholdt cyklister, gående, græssende køer og 

fugle. Her er fred og ro og grøn natur, så man kan føle sig 

langt ude på landet og væk fra storbyens larm og støj, og 

alligevel er der kun få kilometer til både Københavns 

Rådhusplads og Lufthavn!  

 

Dag 10. København 

Efter morgenmad og check ud på hotellet er cykelturen slut 

for denne gang. Overvej at forlænge turen endnu et par 

dage og gå på opdagelse i hyggelige København. 



 

  

 

 

Leje af cykel og udstyr 
 

 

Med en forlængelse af en cykeltur på Sjælland er der 
naturligvis også mulighed for at forlænge eventuel leje af 
udstyr. Ligesom på hovedturen tilbyder vi 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.  

 

 

Startdage i 2015 
 

Startdagene for denne forlængelse ligger naturligt nok i 

forbindelse med andre udbudte cykelture på Sjælland. Det 

vil sige at perioden for denne forlængelsestur strækker sig 

fra april til oktober 2015, og baseret på andre tures normale 

startdage, vil den typisk starte på en fredag. 
 

Vær opmærksom på at priserne er en smule højere i 

perioden for Roskilde Festival – se prisliste for pris og 

periode. 
 

 
 
 

 

 

 

Inkluderet i turen: 
 

 

 Yderligere 1 eller 2 nætter på hotelværelse med 

private faciliteter  

 Yderligere 1 eller 2 x morgenmad (mulighed for 

tilkøb af halvpension) 

 Transport af bagage mellem hotellerne 

 Rejsebøger, kort og rutebeskrivelser 

 Relevant materiale fra turistinformationen 

 Service hotline 

 Parkering ved DGI-Byens Hotel 

 
 

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. 

 



 
 

Priser: 
 

 

 

  Kat. A 

2 dage / 2 nætter 

Kat. B 

1 dag / 1 nat 

Pris per person i dobbeltværelse DKK   

Pris per person i enkeltværelse DKK   

Pris for tredje person i dobbelt-/familieværelse DKK   

Pris for fjerde person i familieværelse (el. to dobbeltværelser) DKK   

 

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

Tillæg for periode med Roskilde Festival  

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

 

DKK   

 

Halvpension, tre retter eller buffet – på hele turen DKK   

Halvpension, tre retter eller buffet – undtagen i København 

 

DKK   

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK   

Leje af el-cykel DKK   

 

Tillægsnat i København per person i dobbeltværelse DKK   

Tillægsnat i København per person i enkeltværelse DKK   

 

 

OBS! Priserne for denne tur er endnu under udarbejdelse. Kontakt os gerne for et tilbud. 
 

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 

 

 


