Ucieczka Gangu Olsena/Dania -wycieczka rowerowa

Sonderborg • Fynshaw • wyspa Fionia (Bøjden, Svendborg) • wyspa Tåsinge •
wyspa Siø • wyspa Langeland (Tranekaer, Spodsbjerg) • wyspa Lloland (Tårs) •
wyspa Falster (Nykøbing, Korselitse, Stubbekøbing) • wyspa Bogø (Bogø) •
wyspa Møn (Stege) • wyspa Zelandia (Kongens Lyngby, Præstø, Roskilde) •
Kopenhaga • Holte
Podróżowanie rowerem nabiera innego wymiaru. Dania jest wycieczkowym rajem dla rowerzystów.
Znajduje się tu kilka tysięcy kilometrów oznakowanych ścieżek rowerowych. Łagodny krajobraz,
bez wzgórz i długich podjazdów sprawia, że jest to idealna miejsce dla tych, którzy chcieliby
rozpocząć swoją przygodę z rowerem. W programie wycieczki wiele atrakcji: trasa rowerowa
prowadzi przez 9 wysp, na które można dostać się mostem lub przeprawą promową oraz
zwiedzanie stolicy Danii – Kopenhagi. Łącznie trasy rowerowe: ok. 225 km.

Atuty oferty
• 9 duńskich wysp na rowerach
• wycieczka rowerowa do Kopenhagi
• ponad 200 km tras rowerowych
PLAN WYCIECZKI1. DZIEŃ. SONDERBORG
Zbiórka uczestników. Wyjazd do Danii. Przejazd do SONDERBORG. Zakwaterowanie, nocleg.
2. DZIEŃ. FYNSHAW – WYSPA FIONIA (BØJDEN – SVENDBORG)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Odbiór rowerów, przygotowanie do jazdy. Przejazd do FYNSHAW.
Przeprawa promowa do BØJDEN na wyspie FIONIA – na której narodził się słynny bajkopisarz
Hans Christian Andersen. Przejazd na rowerach do SVENDBORG. Czas wolny na zwiedzanie: port
rybacki, muzeum morskie. Zakwaterowanie, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 55 km.
3. DZIEŃ. 6 WYSP: FIONIA – TÅSINGE – SIØ – LANGELAND (TRANEKAER –
SPODSBJERG) – LLOLAND (TÅRS) – FALSTER (NYKØBING)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na rowerach mostem łączącym wyspy FIONIĘ i TÅSINGE,

która leży między cieśninami Mały Bełt i Wielki Bełt. Czas wolny na zwiedzanie XVII-wiecznego
pałacu Waldemara. Następnie trasa prowadzi mostami na wyspy SIØ i LANGELAND. Przejazd do
miejscowości TRANEKAER. Czas wolny na zwiedzanie pałacu malowniczo usytuowanego na
wzgórzu. Przejazd do SPODSBJERG. Koniec trasy rowerowej, przesiadka do autokaru. Przeprawa
promowa do TÅRS na wyspie LLOLAND. Przejazd do NYKØBING na wyspie FALSTER.
Zakwaterowanie, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 50 km.
4. DZIEŃ. 3 WYSPY: FALSTER (KORSELITSE – STUBBEKØBING) – BOGØ – MØN
(STEGE)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autokarem do KORSELITSE. Początek trasy rowerowej
wzdłuż północnego wybrzeża wyspy Falster. Przejazd na rowerach na przeprawę promową
STUBBEKØBING – BOGØ. Następnie przejazd przez most na wyspę MØN, która znana jest z
kredowych klifów. Zakończenie rowerowego etapu w urokliwym miasteczku STEGE. Czas wolny
na zwiedzanie zabytkowego centrum. Zakwaterowanie, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 50 km.
5. DZIEŃ. WYSPA ZELANDIA (KONGENS LYNGBY – PRÆSTØ – ROSKILDE)
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd na rowerach przez most na ZELANDIĘ. Trasa prowadzi
przez KONGENS LYNGBY malowniczo położone w pobliżu jeziora Bagsvær, do PRÆSTØ.
Zakończenie etapu rowerowego. Przesiadka do autokaru. Przejazd do ROSKILDE.
Zakwaterowanie. Czas wolny na zwiedzanie: skansen poświęcony wikingom i gotycka katedra.
Nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 45 km.
6. DZIEŃ. KOPENHAGA – HOLTE
Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd autokarem do KOPENHAGI. Zwiedzanie stolicy Danii na
rowerach. Pałac Amalienborg – jeden z najwspanialszych przykładów rokokowej architektury,
strzeżony przez umundurowanych, ubranych w futrzane czapy gwardzistów, stary port miejski –
jeden z najbardziej malowniczych zakątków z kolorowymi knajpkami i barami oraz najsłynniejszy
duński pomnik – Mała Syrenka. Przejazd do HOLTE. Zakwaterowanie, nocleg.
Trasa rowerowa: ok. 25 km.
7. DZIEŃ.
Śniadanie. Wyjazd do Polski.
ŚWIADCZENIA 6 noclegów w hotelach klasy turystycznej; 2-os. pokoje z łazienkami •
wyżywienie: 6 śniadań • przejazd komfortowym autokarem • przeprawy promowe: FynshawBøjden (2. dzień), Spodsbjerg -Tårs (3. dzień), Stubbekobing-Bogø (4. dzień)• przewóz bagażu na
całej trasie rowerowej • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW Itaka Complex rozszerzone o
następstwa uprawiania sportów wysokiego ryzyka
UWAGI:
1. Opłata za wypożyczenie roweru: ok. 150 EUR.
2. Program przeznaczony dla osób powyżej 13 lat pod opieką osoby pełnoletniej, zdrowych,
sprawnych fizycznie, przygotowanych kondycyjnie do jazdy na rowerze po terenach o
zróżnicowanym podłożu i stopniu nachylenia.
3. Program może ulec zmianie zależnie od warunków atmosferycznych.

