
 

Afslappet cykeltur i Østsjælland og København  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 
 

Turkode:   Vælg mellem:
 DKK-8   Østsjælland, 7 dage 
 DKK-84 Østsjælland, 4 dage 
 
Turtype:  Cykeltur uden guide 
 
Længde:  4 eller 7 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 længde:  Ca. 135-230 km 
 
Overnatning:  3*-4* hoteller 
 
Sværhedsgrad:  Let tur 
 
 
 
  

Nyd en smuk cykeltur til nogle af Sjællands hyggeligste 

og historiske byer, og kør langs strande og gennem skov. 

Besøg gamle charmerende by Køge, vikingerne og 

kongerne i Roskilde og pak det hele ind i kulturelle 

storbyoplevelser i København. 

 

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 – Køge, 45 km 

Kør sydpå ad dejlige cykelstier væk fra vejen og gør et stop kunstmuseet Arken. 

Fortsæt langs Køge Bugt til Køge by, som har været en vigtig dansk handelsby helt 

tilbage fra middelalderen. I dag fyldes byen bl.a. hyggelige små caféer og butikker 

omkring den gamle markedsplads, og ingen anden by kan byde på så mange 

hyggelige gamle huse og bygninger. Det er blandt andet her man finder Danmarks 

ældste bindingsværkshus og fungerende rådhus. 

 

Dag 3. Dagstur til Stevns Klint, 30/50/75 

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.   

2015 

Hyggelige byer og smukt varieret landskab pakket 

ind i 7 eller 4 dage rundt på den østlige del af 

Sjælland.    
 

Alt det bedste af Østsjælland og København 

 



 

  

Dag 4. Køge – Roskilde, 32 km 
Start dagen med at køre nordpå langs kysten og fang den 

nye cykelsti Hedebrostien i Karlstrup. Stien er over 21 km 

lang og går igennem et fantastisk varierende landskab af 

bl.a. kalksten, skov, marker. På vej til Roskilde kan byen 

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.  

 

Dag 5.  Dagstur til Roskilde Fjord, 20/30/50/70 km 
Fra Roskilde er der mange spændende muligheder at tage fat 

på. Tag en tur til Sagnlandet Lejre, Ledreborg Slot eller kør en 

smuk tur langs Roskilde Fjord. En anden mulighed er at følge 

en hyggelig cykelsti nordpå langs fjorden til Frederiksund eller 

vest om både Roskilde Fjord og Isefjorden til Holbæk. Fra 

begge byer er det muligt at tage toget tilbage med cykel, hvilket 

er indberegnet i dagens distance. 

 

Dag 6.  Roskilde – København, 32 km 
Kør af det omfattende netværk af cykelstier tilbage mod 

København. Nyd at køre gennem skove, marker og 

hovedstadens forstæder. Denne distance kan udvides ved at 

køre ad små veje til Greve Strand og følge de hyggelige 

cykelstier langs kysten over Amager Fælled. Slut samme sted 

som turen startede midt i København og brug f.eks. aftenen i 

Tivoli, Nyhavn eller andre af byens hyggelige områder. 

 

Dag 7 - 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. 

 

 

 

 

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. 

 

 
 
 

 

 

Turen rundt på 4 dage 

Har du en mindre ferie at fylde ud, er versionen på 4 dage et 
glimrende alternativ: 
 
Dag 1:  Ankomst i København 
Dag 2:  København – Køge (Se dag 2) 

Dag 3:  Køge – Roskilde (se dag 4) 

Dag 4:  Roskilde – København (Se dag 6) 

 

Turen ender ved afleveringen af baggage i København, men 
det er muligt at forlænge turen med en eller flere nætter i 
København.  
 

 

Minimum antal deltagere 
 

Priserne er baseret på minimum deltagere. 
 
 

Overnatning 

Denne tur udbydes i kategori A, hvilket betyder, at 

overnatningerne på turen vil foregår på komfortable 

3*-4* hoteller. 

 



 

  

 

 

Inkluderet i turen på 7 dage: 
 

 6 nætter i dobbeltværelse med private faciliteter  

 6 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 

 
Inkluderet i turen på 4 dage: 
 

 3 nætter i dobbeltværelse med private faciliteter 

 3 x morgenmad (mulighed for tilkøb af halvpension) 

 Inklusive de samme services som i turen på 7 dage 

 

Ikke inkluderet i turen: 
 

 

 Transport til og fra København 

 Drikkelse og måltider ud over morgenmad (medmindre 

halvpension er bestilt)  

 Adgang til diverse museer, attraktioner m.m. 

 

 

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 

 

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. 

 



 

 

 

 

Priser 

 
  4 dage 7 dage 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 3.325 4.750 

Pris per person i enkeltværelse DKK 4.700 6.850 

 

Halvpension, tre retter eller buffet DKK 2.175 1.090 

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 675 450 

Leje af el-cykel DKK 1.275 1.015 

 

Tillægsnat i København 3* hotel dobbeltværelse DKK 595 

Tillægsnat i København 4* hotel dobbeltværelse DDK 780 

Tillægsnat i København 3* hotel enkeltværelse DKK 880 

Tillægsnat i København 4* hotel enkeltværelse DKK 1.240 

 

Tillæg for periode med Roskilde Festival  

(Tillægget gælder for ture med overnatning i Roskilde i perioden 

23. juni – 6. juli 2015) 

DDK 680 

Tillæg for alternativ startdag DKK 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  
 

   


