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CYKELTURE I DANMARK er en praktisk guide til spændende cykelture i hele landet. Nu stærkt udvidet til
84 ture fordelt på Jylland, Fyn, Sjælland og øer.

Bogen gennemgår de bedste cykelture med beskrivelser af, hvad man ser undervejs. Her er både cykelture for
hele familien og lidt mere udfordrende ture for cykelentusiasten.

· 84 cykelture fordelt over hele landet

· Gode kort over alle turene med seværdigheder plottet ind samt download til GPS og mobil

· De fleste af turene forløber ad afmærkede cykelruter, så det er nemt at finde vej

· Cykelture af forskellig længde og sværhedsgrad – lige fra korte dagsture, over cykling på
banestier og i byer, samt flerdagsture som Vestkystruten og Østersøruten

· Indledning med gode råd om cykelferie i Danmark og valg af cykel til de forskellige behov

· Bogen er ideel for alle, der holder cykelferie i Danmark.

Bogen er skrevet af Jesper Pørksen og Helle Midtgaard fra Dansk Cykelturisme.
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