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Bogen og cykelkortet kan købes separat.

Tag på cykeltur i det sydlige Sjælland, Møn, Lolland og Falster og bliv inspireret til spændende ture med
cykelguiden.

Kortet indeholder: 

Nationale cykelruter 6, 7, 8, 9
Regionale cykelruter 35, 38, 40, 45, 49, 51, 54, 55, 56, 58, 60, 61, 85, 88, 89, 90

Lokale cykelruter Digterruten, Markruten, Røgbølle Sø, Sundruten, Søndersø og Holstedruten
Inklusiv de nye panoramaruter 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, samt kommende ruter på

Lolland-Falster
Generel information om overnatning, cykel medtagning i tog mm.

Informationsikoner på bl.a. dagligvarebutikker, cykelhandlere, nationale seværdigheder, turistbureauer,
campingpladser, vandrerhjem, badestrande og cyklistvenlige kirker.

Nu med teltpladser og cykelstier - nyhed

Kortets indholdsfortegnelse er på dansk, tysk og engelsk.

Cykelguiden indeholder:
84 siders bog med 11 turforslag til cykling i Sydsjælland og Lolland Falster området. Turforslagene er

udarbejdet af Jens Erik Larsen, der har mange års erfaring. Turforslagene beskriver på en poetisk måde det
landskab og de seværdigheder, man ser på turen. Bogen indeholder beskrivelse af turforslagene på dansk,

engelsk og tysk samt oversigtskort over ruter og seværdigheder. Turene kan bruges som dagsture eller sættes
sammen til en cykelferie af den længde, der passer dig.

De 11 turforslag:

1. Køge - Stevns
2. Faxe Ladeplads - Præstø - Kalvehave

3. Møn rundt
4. Stubbekøbing - Nykøbing Falster

5. Sundruten
6. Nakskov - Rødbyhavn – Maribo
7. Maribo - Knuthenborg – Nakskov

8. Søndersøruten
9. Maribo - Vordingborg – Næstved

10. Næstved - Tystrup – Bavelse – Sorø
11. Sorø - Ringsted – Køge

Der er vejvisning på cykelruter, cykel med tog, bus og færger, overnatnings muligheder, de danske
færdselsregler, vejret i Danmark og gode råd til cykelferien.

Med kortdata fra Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering, Vejdirektoratet og med ekspert viden fra
konsulenter, har vi sammensat et detaljeret cykelkort af højeste kvalitet. 

Kortet er trykt på det slidstærke og vandfaste materiale POLYART, et materiale som nemt kan foldes og er
helt upåvirket af fugt.

Den matte belægning forbedrer læsbarheden af kortet i modsætning til plastbelagte kort.
Polyart anvendes i hele verden til kort til turisme, fritid, videnskab (geologiske, nautiske, undervisnings) og
militært brug. Materialet er miljøvenligt - genbrugsmærket bruges til at mærke papir og flasker, og fortæller,
at mindst 45 procent af materialet er genbrugt, og at varen er mindst lige så god som tilsvarende materialer af

nye råstoffer.
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