CYKELETAPER
ETAPE 1 - Col du Calibier
Varighed: 6 timer, afstand (tur/retur): 96 km
Maksimal højde: 2646 m - Minimum højde: 720 m
Højdestigning: 1900 m. Maksimal hældning: 14%
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.
ETAPE 2 - Col du Glandon
Varighed: 3 timer og 45 minutter, afstand (tur/retur): 80 km
Maksimal højde: 2071 m - Minimum højde: 710 m
Højdestigning : 2086 m. Maksimal hældning: 12%
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 findes retningen
”Col du Glandon - 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
ETAPE 3- La Marmotte
Varighed: 8 timer, afstand (tur/retur): 177 km
Maksimal højde: 2630 m - Minimum højde: 463 m
Højdestigning: 5016 m - Maksimal hældning: 14%
Fra Bourg d’Oisans tages D1091 mod Grenoble. I Rochetaillée følg
retningen ”Allemond/Col du Glandon - Col de la Croix de Fer”. Fra
Allemond ad de 2 switchbacks for at nå toppen af Verney-dæmningen. For enden af dæmningen køres mod ”Col du Glandon - Col
de la Croix de Fer” langs Verney-søen. For enden af søen stigning
til Rivier d’Allemond. Ved Le Rivier køres ned til bunden af dalen,
og der fortsættes til søen Grand ’Maison. Fortsæt til Col du Glandon. Passér passet og fortsæt på D927 til Saint-Étienne-de-Cuines,
og drej derefter af på Sainte-Marie-de-Cuines, en gang i centrum,
via D74. Passér under motorvejen og drej til højre ad D1006 mod
Saint-Jean-de-Maurienne og derefter Saint-Michel-de-Maurienne.
I Saint-Michel-de-Maurienne, drej til højre mod ”Valloire/Col du
Télégraphe/Col du Galibier”. Fra Col du Télégraphe (1.570 m) går du
ned og krydser Valloire-stationen. Herfra stigning til Col du Galibier
(2646 m). Fra Galibier, ned til Lautaret (2058 m) for at følge D1091
til Bourg d’Oisans.
ETAPE 4 - Alpe d’Huez - Den vilde stigning
Varighed: 3 timer, afstand (tur/retur): 52 km
Maksimal højde: 1999 m - Minimum højde: 720 m
Positiv højde: 1705 m - Maksimal hældning: 12%
Fra Bourg d’Oisans, tag retningen af Briançon ad D1091 til Chambon-dæmningen. Du vil passere gennem 4 oplyste tunneler på denne del, for din sikkerhed, sørg for at du er synlig. Kryds dæmningen
og 200 m efter at have gået op til venstre i retning af Mizoën. Fortsæt på vejen (D25 og derefter D25a) til Clavans-le-Haut og Sarenne-passet. Ved passet er du på toppen af din rute: 1999 m. Når du
når Bergers-distriktet, drej til venstre ved Europa-rundkørslen for at
vende tilbage til Bourg d’Oisans.
DET LILLE MERE: Besse en Oisans: Stigning til Besse en Oisans.
Afstand (rundtur): 8 km - Højdestigning: 305 m - Varighed: 45 min
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MIDDEL SVÆR

CYKELREJSE TIL ALPE D’HUEZ
Legendernes bjerg

Cykelevent

30.08 - 04.09 2022

Prøv kræfter med Legendernes bjerg
Cykelrejsen starter i København, hvor egne cykler pakkes i
Bikeliner cykelanhænger med plads til 44 cykler. Cyklerne
placeres i specialdesignede cykelholdere, der skåner cyklerne
mod transportskader. Cyklens skal ikke demonteres.
Persontransport i turistbus med Bikeliner cykeltrailer.
Turens samlede sværhedsgrad er 3+ med bjergrige cykelruter med større stigninger op til 3.200 øjdemeter. Der er flere
ruter at vælge i mellem.
Her bor vi
Hotel Oberland, Bourg D’Oisans
Avenue de la Gare , F-38520 Le Bourg-d’Oisans
Hotellet ligger i centrum af Bourg d´Oisans, perfekt placeret
med Alperne lige uden for døren.
Hotellet råder over 30 nyrenoverede værelser fordelt på 3
etager, alle med bad toilet tv, internet.
Hotellets faciliteter er tilpasset cykelgæster. Hyggelig restaurant, terrasse, bar, rum til cykelopbevaring etc.

PRISEN INKLUDERER
•
•
•
•
•
•
•
•

Bustransport i 3-4* turistbus
Færgeoverfart
Transport af cykel i Bikeliner
3 x overnatning i delt dobbeltværelse
4 x morgenmad på hotel
4 x middag på hotel
½ cykeldage Alpe D’Huez
Lovpligtige skatter og afgifter

Pris pr. person i delt
dobbeltværelse
Enkeltværelsestillæg

kr. 5.745,kr.     710,-

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.
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