Idylliske byer, smukke landskaber
Og skøn enkelhed i

Alsace
2015

Rundtur på cykel i Alsace
Gå på opdagelse i det utrolig smukke og meget
velsmagende vindistrikt omkring Alsace og
Baden på en cykeltur fra Strasbourg
Denne cykeltur er fuld af insidertip til at udforske
Alsace. I cykler gennem smukke landskaber med de for
egnen typiske landsbyer og idylliske, middelalderlige
byer. Undervejs vil I opleve den rolige og enkle livsstil
og det fremragende Alsace-køkken, som i høj grad
tiltrækker livsnydere.
Dag 1. Ankomst til Strasbourg
Strasbourg er en herlig by, som både har alle storbyens bekvemmeligheder
og en lille bys hygge og charme. Smalle huse, masser af bindingsværkshuse
og moderne glaspaladser, og byen bærer tydeligt præg af både tyske og
franske traditioner.
Dag 2. Strasbourg – Sélestat-området, 30 km
Første dag på cyklen starter med at fører jer ud af Strasbourg langs med
Rhône-Rhine-kanalen, der forbinder de to store floder. De hyggelige
cykelstier fortsætter langs med kanalen og giver en fantastisk udsigt over det
Franske landskab med kig over til den tyske grænse og retning mod den
smukke marsk omkring Sélestat.
Dag 3. Sélestat-området – Colmar, 40 km
Dagens etape fører jer gennem hyggelige landsbyer og det hedelandskab,
der er så karakteristisk for Alsace, og som danner grobund for et storslået
plante- og dyreliv. Bliv dus med himlens franske fugle og fortsæt til Colmar,
som er kendt for at være områdets store vinproducent og kunstby.
Dag 4. Colmar – Ottmarsheim, 50 km
Fortsæt gennem små søvnige men enormt farverige og blomsterdekorerede
små byer. Vejen fører til Ottmarsheim, hvor byens kirke bygget i romersk stil
med store stenbuer er en af byens store seværdigheder.

Information
Bookingkode:

FRA2

Turnavn:

Alsace

Turtype:

Individuel tur

Varighed:

8 dage

Startdatoer:

3/4 – 3/10 2015

Startdage:

mandag – lørdag

Samlet længde:

ca. 290 – 310 km

Overnatning:
Rutekarakteristik:

2*-4* hoteller
Let tur

Dag 5. Ottmarsheim – Guebwiller, 40 km
I dag slår ruten væk fra Rhine-floden og de små landsbyer
omkring Sundgau-området og styrer mod Guebwiller, som
putter sig ved foden af de grønne Vosges-bjerge.
Dag 6. Guebwiller – Riquewihr-området, 45 km
Det er ved foden af de selv samme bjerge at egnens kendte
Grand Cru-vine bliver fremstillet. Dagens tur går gennem flere
af de små vinproducerende byer, og det kan anbefales at få en
lokal smagsprøve af vinene Eguisheim, Turkheim,
Kaysersberg og Riquewihr.
Dag 7. Riquewihr-området – Obernai-området, 50 km
Dagens cykelrute går videre gennem vindistriktet og
præsenterer jer for hyggelige små byer som Barr, Andlau,
Bergheim, Ribeauvillé og Riquewihr.
Dag 8. Obernai-området – Strasbourg, 35-45 km
På turens sidste dag sluttes ringen ved at tilbage lægge det
sidste stykke vej tilbage til Strasbourg. Landeveje og cykelstier
fører til Avolsheim, hvor ruten møder Bruche-kanalen, som den
følger resten af vejen til Strasbourg.

Praktisk rejseinformation:
Med fly:
Det kan være svært at finde en god flyforbindelse til
Strasbourg, men der er flere oplagte muligheder i de
omkringliggende lufthavne. Der er daglige og direkte fly
fra Danmark til både Frankfurt, Paris og München med
flyvetid på halvanden til to timer. Herfra går der tog
videre til Strasbourg, hvilket kan tage henholdsvis to, tre
eller fem timer afhængigt af den valgte lufthavn.
Med tog:
Der er også gode muligheder for at tage toget til
Strasbourg. Målt fra Padborg vil den rejse tage omkring
ni timer og have 3-4 skift undervejs.
I egen bil:
Skulle man ønske at køre dertil i bil er distancen fra
Padborg ca. 900 km. Det er i den forbindelse værd at
bemærke, at parkering i Strasbourg under turen ikke er
inkluderet i prisen.

Rejsetype:
Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med distancer
der gør det muligt at gøre stop undervejs og tage turen i
jeres eget tempo. Cykelturene er ikke guidede, og mellem
start- og slutpunkt er I derfor frie til at følge ruteforslagene i
større eller mindre grad.

Afrejsedatoer i 2015:
Denne tur kan startes hver dag undtagen søndag i hele den
udbudte rejseperiode fra april til september.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 21 gear og
hånd- og/eller fodbremse i unisex-modeller, som alle har en
medfølgende cykeltaske. Endvidere kan der lejes el-cykler,
børnecykler og andet børneudstyr, hvilket dog findes i et
begrænset omfang og derfor skal bestilles i god tid i
forvejen.
Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er
det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af
cyklen.
Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Frankrig, men af
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og
voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt.

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

Inkluderet i rejsens pris:
 7 nætter på 2*-4* hotelværelse med private faciliteter
 7 x morgenmad (halvpension kan tilkøbes)
 Bagagetransport mellem hotellerne (max. 20 kg)
 Personlig modtagelse ved ankomsten til det første
hotel
 Afmærket rute
 Service hotline
 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort

Ikke inkluderet i rejsens pris:
 Din rejse til/fra Strasbourg
 Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil
 Cykelleje (kan tilkøbes)
 Drikkevarer
 Personlig rejseforsikring
 Adgang til museer, attraktioner m.m.

Overnatning
Der er mulighed for at vælge mellem overnatning i to
forskellige kategorier, som begge byder på hyggelige
hoteller og gode udgangspunkter for jeres oplevelse af
turens byer.
I kategori A er der fem overnatninger på 3* hoteller
og to overnatninger på 4* hoteller, som alle er pæne, har
private faciliteter og er placeret tæt på byens centrum.
Kategori B har fire overnatninger på 3* hoteller og
tre overnatninger på 2* hoteller, som alle er hyggelige små
steder, der også har private faciliteter og en god placering i
forhold til byen.

Priser:
Lavsæson
3. – 30. apr.
18. sep. – 3. okt.

Mellemsæson
1. maj – 20. jun.
29. aug. – 17. sep.

Højsæson
21. jun. - 28. aug.

Pris per person i dobbeltværelse

DKK

Kat. A
5.465

Kat. B
4.700

Kat. A
5.625

Kat. B
5.025

Kat. A
5.875

Kat. B
5.225

Pris per person i enkeltværelse

DKK

6.965

6.500

6.965

6.860

7.375

7.100

Halvpension

DKK

2.300

1.250

2.350

1.250

2.400

1.250

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

550

Leje af el-cykel

DKK

1.225

Ekstra overnatning i Strasbourg på
dobbeltværelse

DKK

495

Ekstra overnatning i Strasbourg på
enkeltværelse

DKK

820

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer.

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller
togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud.

