Cykelturistuge 2008 i Sachsen – det
tidligere DDR
Dansk Cyklist Forbunds Højfynsafdeling arrangerer i juli 2008 en cykelturistuge, som får
base i kurbyen Bad Schandau i Østtyskland,
40 km. sydøst for Dresden. Højfynsafdelingen
arrangerer for 10. gang bustur til en cykelturistuge i Europa. Normalt deltager 60-100
danskere i disse cykelturistuger. Cykelturistugen 2008 foregår fra den 5. til 13. juli 2008 i
”Sächsische Schweiz”
En særlig cykelferie
Dansk Cyklistforbunds Højfynsafdeling har
cykelferie som et af sine specialer. Og det er
en ganske særlig form for cykelferie, som
Højfynsafdelingen har specialiseret sig i,
nemlig en årlig tur til et interessant cykelområde i Europa.
Det er cykelglade danskere, som deltager i
vore ture. Men vi er ikke fanatikere, så de enkelte deltagere har gode muligheder for dagligt efter egne ønsker at cykle så langt eller så
kort som man vil.
Vi foreslår hver dag deltagerne en kortere eller en længere rute. Den korte er på 30-35 km.
og den lange rute er normalt på 70-100 km.
Og der er intet konkurrenceelement i de daglige cykelture, Højst den konkurrence, som
hver enkelt deltager laver med sig selv. For
ofte opdager de deltagere, som måske ikke til
daglig er helt så cykelvante som andre, at de
faktisk kan cykle en del længere end de troede. Når man har ferie, har man jo en hel dag
til det, og ingen bagage af betydning på cyklen. For man vender hver dag hjem til sin faste base, campingpladsen eller vandrerhjemmet i byen.
Sächische Schweiz
Vi (Uffe Hollenbo og Jørgen Bjerring fra
Dansk Cyklist Forbunds Højfynsafdeling) besøgte først i november ”Sächsische Schweiz”,
som ligger i den tyske delstat Sachsen.

Vi havde af tyske cykelvenner fået anbefalet
en by og en campingplads i ”Sächsische
Schweiz”, som grænser op til Tjekkiet. Vi
vidste på forhånd, at området er interessant,
med et meget smukt landskab og hyggelige
byer langs Elben, og vi får base på en campingplads to km. uden for den smukke kurby
Bad Schandau, som ligger kun 10 km. fra den
tjekkiske grænse.
Der er rigtig gode udflugtsmuligheder for deltagerne i cykelturistugen 2008, både når man
vil cykle, og hvis man en dag eller to vil foretage andre former for udflugter i området.
Dresden ligger kun 40 km. fra vores base, så
dér kan man cykle til og så eventuelt tage toget hjem til campingpladsen, og lokale turarrangører i kurbyen arrangerer busture fra Bad
Schandau til Prag, som kun ligger 120 km. fra
Bad Schandau.
Vores base, campingpladsen Ostrauer Mühle,
ligger tæt op ad en naturpark med mulighed
for gåture i omkringliggende bakker og bjerge, hvis man vil nyde en dag eller to uden
cykling. Og så udmærker campingpladsen sig
i øvrigt også ved, at der er favorable overnatningsmuligheder i et pensionat på campingpladsen, hvis man foretrækker at sove i en
seng frem for på luftmadras i sit telt. Vi har
indtil videre fået reserveret alle værelser til de
danske cykelturister på campingpladsen.
Landskabet er rigtig flot – sine steder også
med pæne bakker. Men man kan jo eventuelt
bare cykle kortere ture, hvis man ikke tør binde an med de lange tur-forslag, eller man kan
holde sig til ture på det flade stræk langs Elben, som løber ca. 2 km. fra vores campingplads.
I øvrigt vil to eller tre af de cykelture, som vi
arrangerer i løbet af ugen, gå ind i Tjekkiet.
Grænsen til Tjekkiet ligger kun 10 km. fra
Bad Schandau, og da turen til Tjekkiet kan foretages på cykelsti langs Elben, kan alle med
sikkerhed nå til Tjekkiet og hjem igen på en
dag.

Bustur eller kør-selv
Dansk Cyklist Forbunds Højfynsafdeling tilbyder bustur til cykelturistugen i Sächsische
Schweiz. Det er Vissenbjerg Taxi og Turistfart, som hvert år kører bussen og en cykeltrailer med plads til 45 cykler. Men der er også mulighed for deltagelse i cykelturistugen,
hvis man kører afsted i egen bil.

20-25 personer. Han taler tysk uden dialekt,
så deltagerne i cykelturistugen vil alle i ugens
løb kunne få stort udbytte af at tilmelde sig ture, som han arrangerer. Vi sørger for, at han
både cykler korte og lange ture i løbet af ugen, således at alle, som ønsker det, får mulighed for at opleve ham. Mere information og
tilmelding til Cykelturistugen 2008 hos:

Oprindelig var vore cykelturistuger udelukkende et tilbud til danskere, som kørte med i
vores bus. Men de senere år har vi også åbnet
op for folk, som kører i egen bil med telt eller
campingvogn til vores cykelturistuge, og derefter fortsætter ferien på andre destinationer i
Europa. Typisk deltager i alt 60-70 mennesker, et meget passende antal for et arrangement af denne art.

Jørgen Bjerring
Magtenbøllevej 94
5492 Vissenbjerg
Tlf. 64472794 / 2961 5859
e-mail: magtenboelle@gmail.com
- eller på www.cyklisme.dk

Cykelturisme i Tyskland
Danmark og danskerne har meget at lære af
cykelturismen i f.eks. Tyskland, og Østrig og
Schweiz. F.eks. har man mange steder i disse
lande faste tog- og busforbindelser med særlige afsnit til passagerer med cykler. I mange af
togene i området, hvor vi skal cykelferiere i
2008, er der særlige togvogne udelukkende til
cykler, barnevogne og anden bagage, som fylder. Det betyder, at man kan være sikker på at
få sin cykel med, også selvom man måske er
en større gruppe af cykelturister, som vil fra ét
sted til et andet. Det er noget, som danske
DSB og Arriva kunne lære meget af. Danmark er jo også et kanon-godt cykelland, men
de offentlige trafikudbydere hér i landet er alt
for dårlige til at tilbyde fornuftige cykelmedtagningsordninger, og også til at reklamere for
de muligheder, som rent faktisk findes.
En lærerig cykeluge
Betragt således eventuelt cykelferien som en
mulighed for at opleve, hvad vores sydlige
nabo tilbyder cykelturister – f.eks. cykelmedtagning i tog. Derudover vil I også blive
serviceret af en cyklende guide fra turistkontoret i Bad Schandau. Hans navn er René Hille, og han har planlagt nogle interessante daglige cykelture, hvor han vil guide grupper à

Fakta om cykelturistuger arrangeret af
Dansk Cyklist Forbunds Højfynsafdeling
siden 1998
Første arrangement foregik i Frankrig i 1998.
45, overvejende fynske, cykelturister deltog i
denne tur
Højfynsafdelingen var i 1999 vært for en europæisk cykelturistuge, som havde base i Vissenbjerg. Der deltog 1100 cykelturister fra 16
europæiske lande
Cykelturistugen 1999 i Vissenbjerg gav for
alvor stødet til, at der blev skabt interesse
blandt danske cykelturister for at deltage i cykelturistuger i udlandet
Højfynsafdelingen har derfor hvert år arrangeret tur til cykelturistuger rundt omkring i Europa. Turene er gået til Frankrig, Belgien,
Portugal, Polen og Tyskland
I 2007 arrangerede Højfynsafdelingen en cykelturistuge i den tyske delstat Thüringen i det
tidligere DDR. 65 danskere deltog i dette
arrangement
I 2008 foregår cykelturistugen i kurbyen Bad
Schandau i den tyske delstat Sachsen. Alle
som gerne vil cykelferiere i en sådan cykelturistuge, er velkomne

Et ”råt” program for næste års
cykelferieuge ser således ud:
Lørdag den 5. juli: Alle bustursdeltagere, som
har mulighed for det, kommer til Magtenbølle
(Jørgen Bjerrings bopæl), hvor deltagernes
cykler læsses i cykeltrailer fra lørdag kl.
16.00. Kl. 18.30 spiser vi aftensmad (pizzaer
fra Vissenbjerg eller Tommerup). Kl. 20.15
kører bussen fra Vissenbjerg Taxi og
Turistfart til Dannebrogsgade bag Odense
Banegårdscenter. Kl. 21.00: Afgang fra
Dannebrogsgade til Bad Schandau.
Søndag den 6. juli: Forventet ankomst (bustursdeltagere) i Bad Schandau kl. 7.30. (Det
anbefales kør-selv-deltagere, at I også ankommer først på søndagen). Indkvartering på campingpladsen, hvor der er café, hvor der kan
købes morgenmad – og hvor vi forventer at
afholde afslutningsmiddag lørdag den 12. juli
om aftenen).
Søndag den 6. juli kl. 14.00: Vi cykler til Bad
Schandau (2 km.) og et kort åbningsløb (1215 km.) langs Elben. Derefter byder vores tyske cykelguide, René Hille velkommen. Han
fortæller om mulighederne for at være cykelturist i den kommende uge i Sächsische
Schweiz, og om andre udflugtsmuligheder
som turist i området
Mandag-lørdag 8.-12. juli: Daglige cykelture
for dem, der ønsker det. Mulighed for guidede
cykelture med vor lokale cykelguide – dog
kan ikke alle deltage samtidig med cykelguide. Dertil er vi for mange. Men vi vil prøve at
dele sol og vind lige i ugens løb, således at
alle, som ønsker det, vil få glæde af cykelguiden. (Forventet deltagerbetaling pr. person:
max. 3 Euro (25 kr.) pr. gang).
Der vil bl.a. blive arrangeret cykelture til:
1) Naturpark i Sächsische Schweiz – incl. gåture til et par smukke udsigtspunkter, som ikke kan nås med cykel

2) Dresden. Der er 40 km. til Dresden. Så
man kan overveje, om man evt. kun vil cykle
den ene vej, og så tage toget hjem fra Dresden
3) Tur til Königstein – en imponerende fæstning ca. 5 km. fra Bad Schandau
4) Tjekkiet. Der er gode cykelveje i Tjekkiet
(”Böhmische Schweiz”), og en spændende by
(Decin/Tetschen) nær grænsen. Så der bliver
nok 2-3 turforslag til Tjekkiet i ugens løb
5) Almindelig turisme – med eller uden cykel.
(Der er mulighed for gode gåture direkte fra
campingpladsen, bustur til Prag, bådtur på Elben og meget-meget mere)

Lørdag den 12. juli kl. 17.00: Busdeltagernes
cykler pakkes i bussens cykeltrailer
Lørdag den 12. juli kl. 20.00: Afslutningsmiddag (mod betaling)
Søndag den 13. juli kl. 9.00: Busafgang Bad
Schandau. Forventet ankomst kl. 20.30 i Dannebrogsgade bag Odense Banegårdscenter

Jørgen Bjerring
e-mail: magtenboelle@gmail.com
www.cyklisme.dk
Priser for bustursdeltagere (voksne)
Kr. 2.400,- (bustur + 7 overnatninger i eget
telt)
Tillæg i alt kr. 150,- hvis man i stedet for eget
telt vil bo i 4-5 personers værelser i campingpladsens pensionat (7 overnatninger)
Pris i alt pr. par kr. 6.700,- for dobbeltværelse
(incl. bad, toilet + morgenmad). (7 overnatninger) OBS! Begrænset antal værelser!!
Priser for kør-selv deltagere (voksne)
Kr. 750,- (incl. 7 overnatninger i telt/campingvogn/autocamper)
Tillæg i alt kr. 150,- hvis man vil bo i 4-5 personers værelser i campingpladsens pensionat
(7 overnatninger)

Landskabet (i Tjekkiet)

Campingpladsen

Torvet i Bad Schandau

Bad Schandau,
Campingplads: Ostrauer Mühle
Gul bygning: Baderum, toiletter, opvaskeMaskiner, køkken etc. På 1. salen: værelser
(Wanderquartier + dobbeltværelser)
Turistkontoret i Bad Schandau

Vores cykelguide, René Hille

Sporvogn ”lige uden for døren”
(campingpladsen) til Bad Schandau (2 km.)

