
CYKELETAPER LET SVÆRMIDDEL

ETAPE 3 - Col du Calibier - 96 km
Fra Bourg d’Oisans, tag retning mod ’Briançon/Les 2 Alpes’ ved 
D1091 til Chambon-dæmningen. Du passerer gennem 4 oplyste 
tunneller på denne del, så for din sikkerhed, sørg for at du er 
synlig. Fra dæmningen, fortsæt i retning af ’Briançon/ a Grave’ til 
Col du Lautaret (2058 m). Fra Lautaret drej til venstre mod Col du 
Galibier. Du har 8 km med en konstant stigning for at nå toppen. 
Pas på højdeeffekterne, der kan mærkes fra 2000 m.
Varighed: 6 timer, afstand (tur/retur): 96 km

Højdestigning: 1900 m. Maksimal hældning: 14%

ETAPE 4 - Col du Glandon - 80 km
Fra Bourg d’Oisans, tag D1091 mod Grenoble. I Rochetaillée følg 
retningen ”Allemond / Col du Glandon - Col de la Croix de Fer”. Når 
du forlader Allemond, kør op ad de 2 switch backs for at nå toppen 
af Verney-dæmningen. For enden af dæmningen mod ”Col du Glan-
don - Col de la Croix de Fer” langs Verney-søen.For enden af søen 
starter vi en jævn stigning til Rivier d’Allemond. Herfra nedkørsel 
til bunden af dalen, efterfulgt af en stigning til søen Grand Maison.
Vi fortsætter mere stille til Col de la Croix de Fer (2067 m).Herfra 
vender vi tilbage til Bourg d’Oisans ad samme vej. MINI PLUS: Col 
du Glandon: På vej tilbage tager du første vej til højre for at nå Col 
du Glandon. Afstand 440 m - 5 minutter.

Højdestigning : 2086 m. Maksimal hældning: 12%

ETAPE 1 - Den grønne rute - 31 km
Bourg d’Oisans – Venosc Bourg d’Oisans
En smuk tur uden de vilde højdemeter. Det første stykke fra Bourg 
d’Oisans cykles på ’Paradisruten”, en smal vej med bilkørsel for-
budt. Vejen følges gennem små landsbyer til Venosc. Turen tilbage 
til Bourg d’Oisans cykles af D 530 til La Garde, opkørslen til Alpe 
d’Huez, med flot natur på den rolige vej gennem den lille by Le Bas-
sey, med fantastisk panorama af bjerge til begge sider – over kanal 
La Ronanche tilbage til hotellet. 

ETAPE 2 - Den legendariske opstigning
Start fra hotellet. Fra Bourg d’Oisans, tag retning af L’Alpe d’Huez. 
Nyd en kort kilometer flade, inden du tager fat på de berømte 
21 hårnålesving. Starten er meget hård med passager på 12%. 
Fra Huez, 6 km fra mål, er det lettere at finde din rytme. Når du 
ankommer til Alpe d’Huez, skal du tage retningen ’Office de Touris-
me’, følg derefter skiltene ’Rejseplan for Tour de France’ indtil den 
officielle ankomst til toppen af avenue du Rif Nel (ovenfor Éten-
dard-rundkørslen). Nedstigning ad bagsiden af L’Alpe d’Huez.

Højdeforøgelse positiv: 1266 m  Maksimal hældning: 15%

HER BOR VI

Hotel/Aparthotel de Milan
54 Rue du General de Gaulle, 38520 Le Bourg-dʼOisans

Samtlige lejligheder på lejlighedshotellet har ovn, kaffemaskine, mi-
krobølgeovn og kedel, og samtlige værelser har fladskærms-tv. Nogle 
af ferieboligerne har balkon med udsigt over bjergene. Den fælles 
vaskemaskine kan benyttes gratis. Samtlige lejligheder og værelser har 
eget badeværelse. Der er 2-3 værelser pr. lejlighed.
I wellness-området er der sauna, sportsfaciliteter og sportsmassage på 
stedet. Ejendommen har også sikker cykelopbevaring. 



CYKELREJSE TIL ALPE D’HUEZ
”Fra drøm til virkelighed”

Cykelrejsen starter i Slagelse, hvor egne cykler pakkes i Bikeliner cykel-
anhænger med plads til 44 cykler. Cyklerne placeres i specialdesignede 
cykelholdere, der skåner cyklerne mod transportskader. Cyklens skal 
ikke demonteres.

Fredag, den 2. juni 2023
Busopsamling: kl. 12.00 fra P-pladsen ved AV. Kørsel til Frankrig.

Lørdag, den 3. juni 2023
Kl. 08.00 Ankomst til hotellet og morgenmad. 
Kl. 10.00 cykles 1. cykeletape (frokost undervejs for egen regning
Kl. 15.00 Retur på hotellet.
Kl. 18.30 Middag på restaurant

Søndag, den 4. juni 2023
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 10.00 cykles 2. cykeletape (frokost undervejs for egen regning)
Kl. 18.30 Middag på restaurant

Mandag, den 5. juni 2023
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 10.00 cykles 3. cykeletape (frokost undervejs for egen regning)
Kl. 18.30 Middag på restaurant

Tirsdag, den 6. juni 2023
Kl. 08.00 Morgenmad
Kl. 10.00 cykles 4. cykeletape (frokost undervejs for egen regning)
Kl. 15.30 Omklæding og bad
Kl. 18.00 Middag på restaurant
Kl. 19.00 Busafgang mod Danmark

Onsdag, den 7. juni 2023
Kl. 15.00 Ankomst i Slagelse

Cykelevent
02.06- 07.06 2023

PRISEN INKLUDERER
• 3 x overnatning i delt dobbeltværelse
• 4 x morgenmad
• 4 x middag
• 3½ cykeldage Alpe D’Huez
• Lovpligtige skatter og afgifter

Pris pr. person i delt 
dobbeltværelse  i lejlighed  kr. 2.975,-
Enkeltværelsestillæg	 	 	 kr.		1.125,-

VALGFRIE TILLÆG

Bustransport tur/retur
inkl.	transport	af	cykel	 	 	 kr.		3.167,-

Ekstra overnatning inkl. morgenmad 
i delt dobbeltværelse pr. pers. pr. nat kr.    575,-

Enkeltværelsestillæg	ekstra	nat
inkl. morgenmad pr. pers. pr. nat kt.    950,-

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding hos Ørslev Cykelrejser på 
orslev-cykelrejser.dk eller tlf. 5598 6004

Depositum betales senest 8 dage efter bestilling. 
Restbeløbet betales 45 dage før afrejse.

Turens samlede sværhedsgrad er 3+ med bjerg-
rige cykelruter med større stigninger op til 3.200 
højdemeter. 

Teknisk rejsearrangør: Ørslev Specialrejser A/S Københavnsvej 347, DK-4760 Vordingborg
Tlf.	55986004		•		E-mail:	info@orslev.dk	•	Medlem	af	rejsegarantifonden	nr.	1711


