CYKELREJSE FRA ATLANTERHAVET TIL MIDDELHAVET

COAST TO COAST
Tag med til vores mest populære destination inden for cykelrejser, der med
årene er blevet en vaskeægte klassiker.

Det kan du glæde dig til
Denne rejse er et must for cykelentusiaster, der vil prøve kræfter med legendariske bjerge i Pyrenæerne
beliggende på grænsen mellem Frankrig og Spanien. Hvad enten du ønsker at køre på de franske veje
øst/vest fra Middelhavet til Atlanterhavet, eller vest/øst fra Atlanterhavet til Middelhavet vil du helt sikkert få
nogle cykeloplevelser, du aldrig glemmer. I 2019 går ruten fra vest til øst, hvor den fascinerende natur er helt
i særklasse. Ruten har også mange kendte stigninger fra Tour de France og Vuelta a Espana, som giver en
følelse af at være i ét med naturen og stjernerne, på en måde der måske kun opleves i Pyrenæerne.
Bjergene her er anderledes end Alperne. De er betydeligt grønnere, og du kommer helt tæt på dyrelivet. Det
er eksempelvis ikke usædvanligt at møde heste, køer eller lamaer på vejen, mens du andre gange kan hilse på
fårehyrden, der driver sine dyr til friske græsarealer. Mange af stigningerne på ruten behøver ikke nærmere
præsentation, men har indprentet sig på nethinden, når vi i Turen eller Vueltaen har fulgt de store slag i
Pyrenæerne. Det er dog ikke kun cykelområdet i Pyrenæerne, der er helt fantastisk. De mange små hyggelige
bjergbyer er med til at gøre oplevelsen komplet, og gastronomien byder på lækre oste, paté og god vin,
hvilket sætter lidt ekstra krydderi på turen.
De klassiske stigninger er altid er med på ruten, men vi bestræber os på hele tiden at finde nye og mere
ukendte islæt. Selv hvis du før har kørt Coast to Coast er det ikke den samme tur du vil opleve, hvis du
tilmelder dig igen, og har du kun kørt den ene vej vil du opleve turen helt anderledes fra den modsatte side.
Afhængig af hvilket hold du vælger, er de planlagte dagsetaper fra 65-145 km. Turens længde er mellem 650Side 1 af 3
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800 km, og der køres mellem 10.000-18.500 højdemeter. Vi inddeler os i 2-3 hold efter niveau, og der vil være
en kompetent guide på hvert hold.

Information om turen
Program kommer - er lige på trapperne..

Indkvartering
Undervejs bor vi i delte dobbeltværelser på små lokale hoteller med halvpension. Frokosten nydes ude på
ruten for egen regning. Vi indkvarteres på følgende hoteller:
Dag 1-2: Hotel Adonis, Bayonne
Dag 2-3: Hotel Alysson, Oloron St. Marie
Dag 3-4: Hotel Soleil Levant, Argeles Gazost
Dag 4-5: Mercure Hotel Saint Lary
Dag 5-6: Hotel Panoramic, Bagneres de Luchon
Dag 6-7: Hotel Horizon 117, Lorp-Sentaraille
Dag 7-8: Hotel Cartier, Quillan
Dag 8-9: Hotel les Domes, Perpignan

Sværhedsgrad 4
Dette er en krævende tur, hvor vejene kan være af blandet kvalitet, og lidt grusveje kan forekomme.
Deltagerene må derfor have en god kondition og være udholdende.

1 person. Delt dobbeltværelse - pris per person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

35

24-08-2019

01-09-2019

8 nætter

12898,-

BESTIL

1 person. Enkeltværelse - pris pr. person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

35

24-08-2019

01-09-2019

8 nætter

15698,-

BESTIL
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2 personer. Dobbeltværelse - pris pr. person

Uge

Startdato

Slutdato

Varighed

Pris*

35

24-08-2019

01-09-2019

8 nætter

12898,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 21. januar 2019.

Praktiske Informationer
Inkluderet i prisen:
Flytransport tur/retur inkl. 20 kg bagage
Transfer mellem lufthavn og hotel tur/retur
8 nætters ophold på hotel inkl. halvpension
Cykeltransport tur/retur
Rutinerede cykelguider
Daglige ruter fordelt på 2-3 hold
Aflåst rum til cykelopbevaring på hotellerne
Følgebil med rutinerede chauffører

Transport:
UDREJSE: Lørdag 24. august:
HJEMREJSE: Søndag 1. september:

København via Amsterdam til
Bilbao
Barcelona til København

06.00 - 11.20
16.50 - 19.50

Der tages forbehold for uforudsete ændringer undervejs.
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