
 

 H.C. Andersens eventyr fra København til Sydfyn   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Information 
 
 

Turkode:   Vælg mellem: 
DKKF-1 HC Andersen tur, 10 dage 

DKKF-2 HC Andersen tur, 8 dage 
 
Turtype:  Cykeltur uden guide 
 
Længde:  10 eller 8 dage 
 
Periode og startdage: 
3. maj – 6. september:  Hver søndag 
 
Det er herudover muligt at arrangere 
alternative startdage 
 
Samlet distance:  Ca. 290 - 340 km 
 
Overnatning:  3*-4* hoteller 
  
Sværhedsgrad:  Let tur 
 
 
 
  

Kig ind i en eventyrlig verden og oplev stederne, der 

har inspireret H.C. Andersen og dannet rammen om 

hans egen spændende historie. 

Eventyrlige København, Sjælland og Sydfyn 

 

At rejse er at leve. Ud over denne mening er H.C. 

Andersen kendt og elsket verden over for sine mange 

eventyr og digte. Rejs og lev med H.C. Andersen på en 

tur i hans fodspor fra digterlivet i København til 

barndommen i Odense, og nyd turen gennem det 

smukke landskab på Sjælland og Sydfyn. 
 
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  
Tag med på en guidet tur på cykel rundt i København i et par timer. På 
vejen kommer vi både forbi nogle af Københavns helt store 
hovedattraktioner og mange af stederne med en særlig forbindelse til H.C. 
Andersen. Det er selvfølgelig også muligt at flette ind i den evige cykelstrøm 
og udforske Københavns mange skønne bydele på egen hånd. 
 

Dag 3. København - Roskilde, 32-50 km 
Kør ud af København gennem Amager Fælled og fortsæt sydpå ad 
cykelstier langs Køge Bugt. Ved Greve Strand slår ruten ind på 
Hedebostien, som forbinder Køge Bugt og Roskilde Fjord. Turen er utrolig 
smuk, men kan kortes ned om nødvendigt. 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 4.  Roskilde – Sorø, 51 km 
Fortsæt til den hyggelige gamle by Sorø, som historisk set har været en 
by med fokus på lærdom og videnskab. Mange danske forfattere og 
kulturpersonligheder har boet her, og H.C. Andersen har derfor ofte 
besøgt denne by på sine mange ture i ind- og udlandet. 
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Dag 5.  Sorø - Nyborg, 38 km + tog    
Se hvor fint der er på Fyn! Kør den sidste strækning på 
Sjælland til den hyggelige havneby Korsør, hvorfra man i så 
mange år sejlede over Storbælt. I dag gør Storebæltsbroen 
overfarten hurtigere og nemmere med en togtur fra Korsør til 
Nyborg, som også er en gammel by med masser af charme og 
historie. Helt frem til 1500-tallet var Nyborg en helt central by, 
hvorfra konger regerede, og hvor Danmark for første gang fik 
en grundlov med underskrivelsen af håndfæstningen fra 1282. 
Dermed er Nyborg en vigtig brik i landets udvikling og historie, 
og både Nyborg Slot og byens hyggelige gader er et besøg 
værd. 
 
Dag 6. Nyborg – Odense (via Kerteminde), 49 km 
Følg vejen til den hyggelige fiskerby Kerteminde, og gå på 
opdagelse i fiskenes verden på oplevelsescenteret Fjord & 
Bælt. Dyk ned i livet under vandet, eller bliv på det tørre og 
besøg den gamle danske maler Johannes Larsens hus på 
Johannes Larsen Museet. Fortsæt til Odense, og besøg også 
H.C. Andersens hus og det tilstødende museum, før dagen 
sluttes med en hyggelig aften i den store forfatters hjemby. 
 
Dag 7.  Odense - Svendborg, 60 km 
Gør dagens første stop i Den Fynske Landsby, et arbejdende 
museum med traditionelle fynske bindingsværkshuse fra tiden 
før 1840. Det er en historisk oase, og et besøg her giver et 
præcist indtryk af livet, der prægede H.C. Andersens verden. 
Herefter snor ruten sig gennem bløde grønne bakker på vej til 
Ringe og Egeskov Slot. Gå på opdagelse i havens mange 
oplevelser og labyrinter, men bliv der kortere end H.C. 
Andersens måneder lange ophold. Fortsæt det sidste stykke 
mod Svendborg, og stop undervejs på gamle herregårde og 
udsigtspunktet ved Egeskov Mølle, hvorfra der er et fantastisk 
blik over det fynske øhav.   
 
Dag 8.  Svendborg - Faaborg, 30 km + omvej    
Kør eller sejl til Tåsinge uden for Svendborg, besøg det gamle 
og smukke Valdemar Slot, og kør langs kysten gennem 
hyggelige små byer. Cykelruten mellem Fåborg og Svendborg 
er en af de mest idylliske distancer på Fyn, så gå ikke glip af 
dette stykke. Alternativt kan det anbefales at sejle til den 
charmerende ø, Ærø, og besøge de hyggelige havnebyer 
Ærøskøbing, Marstal og Søby, før dagen ender i Fåborg. 
 
Dag 9. Faaborg – Odense, 51 km 
Start turen gennem ‘de fynske alper’, som i gamle dage lå helt 
nøgne og lyngklædte. Siden groede en skov op, og i dag 
arbejder man på at lysne skoven og bevare de gamle 
græsarealer og den flotte udsigt over Svanninge Bakker. 
Besøg den gule middelalderkirke Svanninge Kirke og byen 
Brobyværk, der opstod i vikingealderen og ligger omkring 
Odense Å. Følg ruten, som flader lidt ud, langs åen tilbage til 
Odense. 
 
Dag 10. Afgang fra Odense 
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 Odense. 
 

 

Startdage i 2015 
 

 Ankomst foregår hver søndag i perioden 3. maj – 14. 

september 2015 
 

 Det er muligt at arrangere andre ankomstdage. Ved 

grupper på minimum 6 personer er dette gratis, og for 

mindre grupper kommer der et gebyr på 499 kr. per 

person. 
 

 Vær opmærksom på at priserne er højere i perioden 

for Roskilde Festival – se prisliste for pris og periode. 

 

 

Turen rundt på 8 dage: 
 

Har du færre dage til rådighed, er versionen på 8 dage et 

glimrende alternativ: 

Dag 1. Ankomst i København   

Dag 2. Sightseeing i København på cykel 

Dag 3. København – Roskilde – Nyborg, 33 km + tog 

Dag 4. Nyborg – Odense, 32-49 km 

Dag 5. Odense – Svendborg, 60 km 

Dag 6. Svendborg – Fåborg, 30 km    

Dag 7. Fåborg – Odense, 51 km  

Dag 8. Afgang fra Odense 

 

 



 

 

 

 

Inkluderet i turen på 10 dage: 
 

 

 9 nætter i dobbeltværelse med private faciliteter  

 9 x morgenmad (mulighed for tilkøb af halvpension) 

 Transport af bagage mellem hotellerne 

 Sightseeing på cykel i København 

 Historier om H.C. Andersen og guide til steder på turen 

med særlig forbindelse til den store forfatter 

 Rejsebøger, kort og rutebeskrivelser 

 Relevant materiale fra turistinformationen 

 Service hotline 

 Parkering ved DGI-Byens Hotel 

 

Inkluderet i turen på 8 dage: 
 

 

 7 nætter i dobbeltværelse med private faciliteter  

 7 x morgenmad (mulighed for tilkøb af halvpension) 

 Transport af bagage mellem hotellerne 

 Sightseeing på cykel i København 

 Historier om H.C. Andersen og guide til steder på turen 

med særlig forbindelse til den store forfatter 

 Rejsebøger, kort og rutebeskrivelser 

 Relevant materiale fra turistinformationen 

 Service hotline 

 Parkering ved DGI-Byens Hotel 

 

Ikke inkluderet i turene: 
 

 

 Transport til og fra København og Odense 

 Tog Korsør-Nyborg og Roskilde Nyborg 

 Færger på Fyn 

 Drikkelse og måltider ud over morgenmad (med mindre 

halvpension er bestilt)  

 Adgang til diverse museer, attraktioner m.m. 

 

 

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. 

 

 

Minimum antal deltagere 
 

Priserne er baseret på minimum to deltagere. 
 

Overnatning 

Denne tur udbydes i kategori A, hvilket betyder, at 

overnatningerne på turen vil foregå på komfortable 3*-

4* hoteller. 
 
 

 

 

Ankomst, afgang og parkering 
 

Gæster i kategori A kan parkere bilen ved DGI-Byens Hotel 
i København under hele turen. I Nyborg er det ligeledes 
gratis at parkere for alle gæster. 

 

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. 

 

 

 
 
 

 



 
 

Prices 2015  

        

  Priser 

10 dages tur 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 7.950 

Pris per person i enkeltværelse DKK 10.850 

Halvpension, tre retter eller buffet – på hele turen (9 dage) DKK 2.775 

Halvpension, tre retter eller buffet – ikke i København (7 dage) DKK 2.600 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 1.000 

Leje af el-cykel DKK 1.750 

 

8 dages tur 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 6.700 

Pris per person i enkeltværelse DKK 9.500 

Halvpension, tre retter eller buffet – på hele turen DKK 2.600 

Halvpension, tre retter eller buffet – ikke i København DKK 2.025 

Leje af 7/21 gears cykel DKK 800 

Leje af el-cykel DKK 1.500 

 

Gældende for begge ture 

Tillægsnat i København dobbeltværelse DDK 590 

Tillægsnat i København enkeltværelse DKK 875 

Tillæg for periode med Roskilde Festival  

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

DDK 640 

Tillæg for alternativ startdag per person DKK 499 

Tillæg for rejse i højsæsonen 13. juni - 25. august 2015 DKK 265 

 
 

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  
 

 


