
 

Information 
 

Bookingkode:  DKK4 
 
Turnavn:  Stjernetur fra København  
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  5 dage 
 
Startdatoer: april - oktober  
  
Samlet længde:  125-255 km 
 
Overnatning:  
Tre kategorier: 3* og 4* hoteller 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
 
  

   Stjernetur på cykelturen fra København  

til store konger og vikingers liv og levned 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplev det bedste af skønne København, kongernes 

Roskilde og Helsingør med Kronborg - Hamlets og 

Holger Danskes by og slot. Oplev de store danske 

konger og vikingers liv og levned på denne tur, der 

kombinerer behagelig cykling med livlige København. 
 

Dag 1.  Ankomst til København 

Velkommen til en by skabt for cyklister, afslapning og livlige oplevelser - en 

kombination af gammel- dags charme og moderne livsstil. København 

byder på masser af spændende muligheder som Tivoli, Nyhavn, Den Lille 

Havfrue, Strøget og meget mere. Tilbring et par dage her, og vend hjem 

med cykeltaskerne fyldt med gode oplevelser. 

 

Dag 2.  Dagstur til Helsingør, ca. 47 eller 95 km 

Kør nordpå langs kysten og nyd udsigten til 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 den sovende folkehelt Holger Danske og en flot udsigt til Sverige. Kig forbi 

det nye Kulturværft og nyd den hyggelige stemning i den historiske købstad, før 

turen går tilbage mod København enten på cykel eller med tog.  

 

Dag 3.  Dagstur til Køge, ca. 40 eller 80 km 

I dag følger I den smukke cykelsti langs Køge Bugt til den gamle 

middelalderby Køge med det største torv og markedsplads i regionen. I 

Kirkestræde finder I Danmarks ældste bindingsværkshus fra 1527. Denne 

charmerende by har en autentisk gammeldags atmosfære og bruges ofte 

som scene og baggrund i film. 
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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 

 

 

Alternative ruter 
 

Alle dagsturenes udflugtsmål ligger omkring 40 - 50 km 

fra København. Hvis I ønsker at cykle mere, kan I også 

cykle tilbage, men ellers kan I tage toget direkte tilbage 

til København indenfor 35 - 50 minutter. Der er et stort 

udvalg af alternative ruter fra København, f.eks. flere 

ture gennem naturparken Amager Fælled, til Hillerød 

med det berømte Frederiksborg Slot og mange andre 

attraktioner i det nordsjællandske område, gennem 

Amager til den charmerende gamle fiskerby Dragør 

osv. Alle gæster vil modtage turbeskrivelser til 8 - 10 

ture inden for 30 til 50 km fra København. 
 

Overnatning 

Denne tur udbydes i tre forskellige kategorier: 
 

 Kat. A-Sup: Superior værelse på 4* hotel med 

central placering midt i byen 

 Kat. A-Std: Standard værelse 4* hotel med central 

beliggenhed 

 Kat. B 3* hoteller (standard værelser) 

 

 

 

Startdage i 2015 
 

Ankomst foregår hver lørdag i perioden april - oktober. 
 
 

 

Dag 4.  Dagstur til Roskilde, ca. 33 eller 80 km 

På vej til Roskilde vil I cykle dels inde i landet og dels langs 

kysten og opleve forskellige forstæder til København med 

masser af plads til afslappede og næsten endeløse bilfri 

cykelstier. I den gamle historiske by Roskilde bør I ikke gå 

glip af at besøge den imponerende domkirke, hvor 38 

danske konger og dronninger er stedt til hvile. Byen var i 

gamle dage stedet for konger og adel, og længere tilbage i 

historien regerede de berygtede vikinger denne region. 

Besøg Vikingeskibsmuseet og se både de rigtig gamle 

vikingeskibe og de nybyggede efterligninger, og prøv selv 

at sejle med et af dem på fjorden. 

 

Dag 5. 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 
 

 

Vi tilbyder leje af komfortable turcykler udstyret med: 
 

 21 gear, frihjul og håndbremse eller 

 7 gear og både fod- og håndbremse  
 

Cyklerne findes i forskellige modeller og størrelser til 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 findes 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: 
 

 4 nætter på hotelværelse med eget bad og toilet i valgt 

kategori  

 4 x morgenmad (mulighed for tilkøb af halvpension) 

 Rejsebøger, kort og rutebeskrivelser 

 Relevant materiale fra turistinformationen 

 Service hotline 

 Gratis parkering ved DGI-Byens Hotel 

 

Ikke inkluderet i turen: 
 

 Transport til og fra København 

 Drikkevarer og måltider ud over morgenmad (med 

mindre halvpension er bestilt)  

 Adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Evt. togture tilbage til København sidst på dagen 

 

 

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 centrum af 

København. Toget kører f.eks. direkte til Københavns 

Hovedbanegård, hvor er også ankommer tog fra resten 

af landet.  

 

Al cykeludlevering foregår på DGI Byens Hotel, som 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, kan gæster på denne 

rute parkere en bil hos DGI-Byens Hotel under hele 

turen. Dog kan der ved booking med helt kort varsel og 

ved specielle ønsker om særlige hoteller være 

begrænsede parkeringsmuligheder. 

 
 
 

 



 
 

Priser: 
 

 

 

  Kat. A-Sup. 

4* hotel 

Superior vær. 

Kat. A-Std. 

4* hotel 

Standard vær. 

Kat. B 

3* hotel 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 3.750 3.300 2.950 

Pris per person i enkeltværelse DKK 5.300 4.850 4.400 

 

Tillæg i højsæson (13. juni - 23. august 2015) DKK 300 190 190 

Halvpension, tre retter eller buffet DKK 1.650 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 525 

Leje af el-cykel DKK 1.200 

Tillægsdag på leje af cykel DKK 90 

Tillægsdag på leje af el-cykel DKK 190 

 

Tillægsnat i København per person i dobbeltværelse DKK 990 780 595 

Tillægsnat i København per person i enkeltværelse DKK 1.425 1.240 880 

 

 

 

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  

 


