
LEGENDERNES BJERG 
DEN ULTIMATIVE CYKELOPLEVELSE 
I ALPE D’HUEZ

CYKELEVENT 
23.-31. JULI 2022



KOM MED DANSK METAL  
PÅ CYKELFERIE
Sommeren 2022 springer medlemmerne af Dansk Metal 
i sadlerne og drager på cykeleventyr i Europa. Alt er 
klappet og klart, og deltagerne bliver ført trygt og godt 
igennem af et professionelt cykelteam. 

Og det bedste af det hele: Du behøver ikke at være i 
topform for at være med. Hver dag kan du vælge, om du 
er til den lette, mellemhårde eller hårde tur. Du behøver 
faktisk ikke engang at se knaldgodt ud i lycra. Det er en 
tur, hvor der er plads til alle. Din cykel skal blot være i god 
stand, så den er behagelig at køre på.

 
DET HELE STARTEDE I ROSKILDE

I Roskilde ligger Metal Fjordbyerne, som er en af Dansk 
Metals lokalafdelinger. I Metal Fjordbyerne har de de 
helt rigtige cykelkontakter og det drive, der skal til for at 
få en fantastisk tur stablet på benene. Rygtet bredte sig 
til de andre lokalafdelinger, og snart var interessen så 
stor, at vi besluttede at gøre tilbuddet gældende for alle 
medlemmer af Dansk Metal, lige gyldig hvor i landet, du 
kommer fra. 

TJEK PÅ DET PRAKTISKE

Ørslev Cykelrejser tager sig af alt det praktiske, så du 
kan koncentrere dig om det sjove. De har arrangeret 
cykelevents og-rejser mange gange, så du er i trygge 
hænder.

 
GRATIS CYKELTØJ

Dansk Metal bakker op om de medlemmer, der deltager 
ved at forære et sæt af vores specialdesignede Tour de 
France-cykeltøj til hver deltager.

LEGENDERNES BJERG 
DEN ULTIMATIVE CYKELOPLEVELSE 
23.-31. juli 2022



OVERBLIK
Cykelrejsen starter i Roskilde eller Svendborg, hvorfra vi cykler til 
Tyskland og overnatter. I de følgende dage fortsættes gennem 
Tyskland, Schweiz og Frankrig, til vi når Alpe d’Huez, hvor der skal 
prøves kræfter med det legendariske cykelbjerg. Hjemrejse med bus 
og Bikelinercykelanhænger køres i et stræk med passende pauser. 
Afsætning i Padborg, Kolding, Odense og København.

 
CYKEL EVENT FOR ALLE – UANSET STYRKE OG FORM

Dagsetaperne er opdelt i 3 forskellige længder, henholdsvis 50, 100 
eller 150-180 km. Så den enkelte cykelrytter vælger selv, hvor langt 
man vil køre fra dag til dag. Vælger man at cykle 50 eller 100 km, kører 
man med bussen frem til 1. eller 2. depot. Vælger man at cykle 150 km 
starter cykelturen ved hotellet og slutter ved næste hotel. Så der er 
mulighed for at udfordre sig selv den ene dag og tage det mere roligt 
den næste dag.

 
TILMELDING OG BETALING

Pris pr. person i delt dobbeltværelse: kr. 11.981

Enkeltværelsestillæg pr. person: kr. 2.450 
(enkeltværelse på hele turen) 

Tilmelding hos Ørslev Cykelrejser på  
orslev-cykelrejser.dk eller tlf. 5598 6004  
senest den 1. februar 2022.

Depositum på kr. 2.500 betales senest 8 dage efter bestilling. 
Restbeløbet betales 45 dage før afrejse.

OM TUREN 
9 dage · 8 nætter · 7 cykeletaper

TUREN INKLUDERER
  Bustransport i turistbus

  Transport af cykel i Bikeliner

  Cykelmekanikerservicebil 
på hele turen

  Færgeoverfart Gedser/
Rostock tur-retur

  Forplejning v/ depot  
inkl. sodavand/vand  
8 dage 23.07-30.07.22

  8 × overnatninger i delte 
dobbeltværelser på 3-el. 
4-stjernede hoteller

  7 × morgenbuffet på hoteller 
i dagene 24.07-30.07.22

  8 × middag på hoteller i form 
af buffet eller 2-3-retters 
menu 23.07-30.07.22 

  Lovpligtig ansvarsforsikring 
af rytter på turen

  Obligatoriske skatter og afgifter

  Bidrag til Rejsegarantifonden. 



FORPLEJNING PÅ DEPOTER
3 depoter dagligt (et depot for hver 50 km).

FORMIDDAGDEPOT  
Kolde og varme drikke samt frugt/energibar.

MIDDAGSDEPOT  
Frokost (fortrinsvis sandwich) samt drikkevarer

EFTERMIDDAGSDEPOT 
Kolde og varme drikke samt kage/frugt/energibar

TRÆNING
Der vil blive afholdt træningsdage arrangeret af lokalafdelingerne. 
De deltagere, der kører hele dagsetapen, skal være i god form og 
have trænet minimum 2.500 km, gennemsnitsfart 25-30 km/t. 

De deltager, der kører 100 km, skal være i god form og have trænet 
minimum 2.500 km, gennemsnitsfart 23-25 km/t

De deltager, der kører 50 km, skal have en god kondition og være i 
stand til at cykle 50 km med en gennemsnitsfart på 20-25 km/t

Efter  endt tilmelding vil deltagerne blive kontaktet om 
træningsforløb og andre praktiske ting. Møder vil blive afholdt 
lokalt. 

GODE RÅD 
Din cykel skal være af god kvalitet  
og efterset inden turen.

PAKKELISTE
  Reserveslange

  Cykelværktøj

  Lappegrej

  Div. energidrikke,-gel og 
–barer til eget behov

  Evt. godkendt lås til cyklen

  Cykelhjelm

  Lille rygsæk eller lign. / 
cykeltaske til proviant 
til cykelturene

  Små cykellygter, da vi skal 
køre igennem 2 små tunneler 
undervejs på ruterne 

  Vabelplaster

  Cykeltøj (Du får et sæt 
af Dansk Metal)

  Solbriller

  Solcreme

  Pas og evt. coronapas

  Forsikringer – også til cyklen

  BLÅ sygesikringsbevis

  Vaccinationskort

  Personlig medicin

  Mobiltelefon inkl. oplader

  Valuta



Dag 1 og 2

1. ETAPE (SJÆLLAND) 
LØRDAG DEN 23. JULI 2022 
ROSKILDE – BENTWISCH (TYSKLAND)

Længden på dagen etape: 163 km

Turen starter fra Vikingemuseet P-plads, Roskilde og 
køres over Havdrup-Vemmerdrup, over land til Everdrup-
Lundby-Vordingborg-Hasselø-Gedser Færgehavn.

Delstrækningen 100 km starter i Ørslev Depot 
og 50 km starter v/ Højmølle Kro.

Depoter er afstemt med 50-100 km-etaperne.

Færgeoverfart med Scandlines kl. 17.00-19.00

Aftenbuffet alt inklusive ombord under overfarten.

Rostock Überseehafen-Bentwisch

Logi: Landgut Hotel Herman 

1. ETAPE (JYLLAND) 
LØRDAG DEN 23. JULI 2022 
ROSKILDE – BENTWISCH (TYSKLAND)

Længden på dagen etape: 134,66 km

Deltagerne fra Jylland/Fyn starter turen fra Dansk Metal 
i Svendborg og tager turen over Tåsinge (fotostop v/
Valdemar Slot) videre over Langeland til Spodsbjerg, 
færgen til Tårs, der fra over det flade Lolland Falster til 
Gedser, hvor de møder de øvrige deltager fra Sjælland. 
Depoter er afstemt med 50-100 km etaperne. 

Delstrækningen 100 km starter i Tårs 
og 50 km starter i Maribo.

Færgeoverfart med Scandlines kl.17.00-19.00 
Aftenbuffet al inklusiv ombord under overfarten 
Rostock Überseehafen-Bentwisch

Logi: Landgut Hotel Herman 




Dag 2

TRANSPORTETAPE 
SØNDAG DEN 24. JULI 2022 
BENTWISCH – BADEN-BADEN (TYSKLAND)

Længde på dagens kørsel: 833 km

Bustransport fra Bentwisch – til Rastatt 

Cykler og udstyr sættes i Bikeliner-cykelanhænger 

Rejsetid inklusiv pauser 11 timer 

Frokost ved bussen i form af sandwich

Logi: Best Western Hotel Rastatt 



Dag 3 og 4

2. ETAPE 
MANDAG DEN 25. JULI 2022  
RASTT – SAUSHEIM

Længden på dagens etape: 170 km

Efter en god nats søvn og morgenmad på hotellet 
tages fat på 2. etape. En relativ flad etape, der følger 
Rhinen på den tyske og franske side. Mange passager 
cykles helt tæt på Rhinens flodbred – en smuk tur.

Delstrækningen 100 km starter v/ byen Eschau i Frankrig 
og delstrækning 50 km starter i byen Heiteren.

Depoter er afstemt med 50-100 km-etaperne.

Logi: Golden Tulip Sausheim Mulheim 

3. ETAPE 
TIRSDAG DEN 26. JULI 2022 
SAUSHEIM – LA CHAUX-DE FONDS 
– YVERDON-LES-BAINS 

Længden på dagens etape: 179 km, 

Dagen etape cykles i Frankrig og den nordvestlige del 
af Schweitz, en dag der byder på lidt udfordringer. Den 
første del er relativ flad – på den midterste del er der en 
del højdemeter i et smukt landskab med skove og marker. 
En flot nedkørsel på den sidste del af dagens etape til 
Neuchâtel søen, som følges de sidst km til hotellet. 

Delstrækningen 100 km starter v/ byen 
Bellevue og Genevasøen

Delstrækningen 50 km starter v/ Rhonefloden i byen Sessel 

Logi: Hôtel De La Source 



Dag 5 og 6

4. ETAPE 
ONSDAG DEN 27. JULI 2022 
YVERDON-LES-BAINS – LAUSANNE – 
GENEVA – AIX-LES-BAINS – CHAMBERY

Længden på dagens etape: 182 km. 

Dagens etape cykles i Schweitz langs Genevasøen til 
den lille by Soral hvor grænsen til Frankrig krydses til 
en fantastisk smuk natur langs Lac du Bourget frem 
til Vivier-du Lac – herfra til hotellet i Cambery.

En afvekslende smuk cykeloplevelse gennem små gamle 
landsbyer, skov og små landbrug, floder og søer.

Delstrækningen 100 km starter v/ byen Seut

Delstrækningen 50 km starter v/ Le Quartier 

Logi: Kyriad Chambery cente Curial 

5. ETAPE 
TORSDAG DEN 28. JULI 2022 
CHAMBÉRY – DOMENE – LE BOURG D’OISANS

Længden på dagens etape: 125 km.

Det er dagen, hvor der prøves kræfter med alperne og 
serpentinerveje. Turen byder på 52 km i højderne, hvor 
højeste punkt er 1.610 meter v/ Le Recoin. De første 50 km 
er en flad etape, lige som de sidste 23 km, hvor vi følger 
floden La Romanche frem til vores hotel i Le Bourg-
d’Oisans. 

Delstrækningen 100 km starter v/ Saintte-Marie-d’Alloix

Delstrækningen 50 km starter v/ xxx. Etapen køres i dalen 
uden de store højdemeter. 

Logi: Sports hotel Oberland 



Dag 7 og 8
Vælg mellem forskellige ruter.

RUTE 1 (SVÆR) 
29./30. JULI 2022 
ALPE D’HUEZ, DEN LEGENDARISKE STIGNING

Start foran hotel Oberland. 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%. Vær god til at 
økonomisere med kræfterne de første to eller tre kilometer. 
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 Tourisme’, følg derefter skiltene ’Rejseplan for 
Tour de France’ indtil den officielle ankomst til toppen 
af avenue du Rif Nel (ovenfor Étendard-rundkørslen).

Varighed: 2 timer, afstand (tur/retur): 31 km 
Højdeforøgelse positiv: 1266 m 
Maksimal hældning: 15%

RUTE 2 (SVÆR) 
29./30. JULI 2022 
ALPE D’HUEZ, DEN LEGENDARISKE STIGNING

Fra Hotel Oberlanf i Bourg d’Oisans, tag retning af Briançon 
ved D1091 til Chambon-dæmningen. Du passerer gennem 
4 oplyste tunneler på denne del, så for din sikkerhed, sørg 
for at du er synlig.

Du kan tilføje stigningen til Besse en Oisans til denne rute. 
Landsbyen er klassificeret og fortjener en omvej!

Når du forlader landsbyen, må du ikke gå glip af det 
håndværksbageri, der er kendt i regionen for sine brød  
bagt i brænde.

Varighed: 3 timer, distance: 52 km

Positiv højde: 1705 m

Maksimal hældning: 12%



Dag 7 og 8
Vælg mellem forskellige ruter.

COL DU GALIBIER (MEGET SVÆR) 
29./30. JULI 2022

Fra Hotel Oberland i Bourg d’Oisans, tag retning ’Briançon/
Les 2 Alpes’ ved D1091 til Chambon-dæmningen. 
Du passerer gennem 4 oplyste tunneler på denne 
del, så for din sikkerhed, sørg for at du er synlig.

Når du ankommer til dæmningen, fortsæt i retning af 
’Briançon/La 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

Højdeforøgelse positiv: 1900 m

Maksimal hældning: 14%

OISANERNES ALTANER  
(MEGET SVÆR) 
29./30. JULI 2022

Fra hotel Oberland Bourg-d’Oisans skal du tage retning 
’Alpe d’Huez’ til La Garde-en-Oisans. Dagen byder på 
slående udsigt over sletten. Vejen til Mont-de-Lans åbner 
sig som en balkon.

Du oplever også Col de Sarenne, en smuk sportsdel med 
smuk udsigt op til det højeste punkt på turen, der blev 
berømt af Tour de France 2013.

Derefter tager vejen dig til Alpe d’Huez og Verneysøen. 

Varighed: 6 timer, distance: 93 km

Positiv højde : 3266 m

Maksimal hældning: 14%



Dag 7 og 8
Vælg mellem forskellige ruter.

DEN GRØNNE RUTE 
29./30. JULI 2022

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 
hvor der er bilkørsel forbudt. 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 Bassey, med fantastisk panorama af bjerge til begge 
sider – over kanal La Ronanche tilbage til hotellet. 

Længde: 31 km

BOURG D’OISANS – LAC DU 
CHAMBON – BOURG D’OISANS 
29./30. JULI 2022

Smukt panorama med bjerge, floder og søer – en forsmag 
på opkørslerne til Les Deux Alpes på vejen til Col du 
Calibier. Efter Lac du Chambon cykles tilbage af vej 1091 
med mange flotte udsigtspunkter. Turen fortsætter til La 
Garde med opkørslen til Alpe de Huez.

På turen passeres 2 tunneller (Husk lys på cyklen) 

Hvis man vil udgå lidt højdemeter kan turen hjem køres ad 
samme rute som udturen fra Le Chambon 

Længde: 47 km



Dag 9

HJEMTUR 
SØNDAG DEN 31.JULI 2022 
L BOURG D`OISANS-ROSKILDE

1.710 km

Hjemrejsen med bus og cykler køres via 
Padborg, Kolding, Odense til Roskilde

Rejsetid ca. 23 timer. 

Hjemkomst til Roskilde kl. ca. 16.00



DEN 23.-24. JULI 2022

Hotel: Land gut Hotel Hermann

Adresse: Albertsdorf Haus 13 
D-18182 Bentwisch

Telefon: +49 381 6667666

DEN 24-25. JULI 2022

Hotel: Best Western Hotel Rastatt

Adresse: Karlsruher strasse 29 
D-76437 Rastatt

Telefon: +49 722 29240

DEN 25.-26. JULI 2022

Hotel: Golde Tulip Mulhouse Basel 

Adresse: 26A Route Départementale 
Rd 201, 68390 Sausheim, 

Telefon: +33 3 89 61 87 87

DEN 26. JULI-27. JULI 2022

Hotel: Hôtel de la Source

Adresse: Avenue des Bains 21 
CH-1400 Yverdon-Les-Bains

Telefon: +41 24 524 14 44

DEN 27-28. JULI 2022

Hotel: Kyriad Chambery Centra Curial

Adresse: 371 rue de la Réqublique 
F-73000 Chambery 

Telefon: +33 479 36 13 64

DEN 28.-30. JULI 2022

Hotel: Hôtel Restaurant L’Oberland ’

Adresse: 155 Avenue de la Gare, 
38520 Le Bourg-d’Oisans, Frankrig

Telefon: +33 4 76 80 24 24

HOTELLER PÅ TUREN 
Morgen-og aftensmad  
på alle hoteller.



TRANSPORT  
Person-og cykeltransport

PERSONTRANSPORT

Rejsen fra Danmark til Frankrig foregår i 4-stjernet turistbus 
med cykelanhænger. På rejsen medfølger endvidere servicebil, 
der er indrettet som mekaniker følgebil og servicevogn. 
Servicebilen medbringer tilllige cykelanhænger.

Bussen følger med på hele turen, og chaufføren sørger 
dagligt for at sætte ryttere af på del-etaperne. Dag 2 og 
dag 9 på turen er udelukkende bustransport. Deltagernes 
bagage opbevares i bussens bagagerum under transporten. 
Det er muligt at købe kolde drikkevarer af chaufføren 
mod kontant betaling med DKK eller EURO.

 
TRANSPORT AF CYKLER

Deltagerne medbringer egne cykler, der transporteres i 
specialdesignede Bikeliner® cykeltrailere. Trailernes indretning 
garanterer sikker transport, da cyklerne placeres i specielle holdere, 
så de ikke skal skilles ad eller på anden måde ændres. Holderne 
sørger for, at cyklerne er spændte forsvarligt fast i hver sin skinne 
med remme, så de ikke kommer til skade under transporten.

På-og aflæsning af cykler kan udføres af én mand alene, 
da der er 2 lifte til at løfte cyklerne forsvarligt på plads.



INFO 

TEKNISK REJSEARRANGØR

Ørslev Rejser AS   
Københavnsvej 347  
4760 Vordingborg. 

info@orslevrejser.dk 
orslev-cykelrejser.dk

Tlf. +45 5598 6004 

Medlem af Rejsegarantifonden:  nr. 1711




