
CYKELTURISTUGEN 
25 – 31/7   2021 

KØGE Vandrerhjem 

Arrangører 
 

CYKLISTFORBUNDET : 
RØDOVRE - ROSKILDE - TÅRNBY - KBH 
TURCYKLISTERNE 



 
 

CYKELTURISTUGE  

25– 31/7   2021 

Velkommen til Køge 

Køge vandrerhjem bliver vores base til cykelturistugen 
2021.  

Vandrerhjemmet ligger i udkanten af Køge med let ad-
gang til spændende cykelture 

Køge er en levende middelalderby - lad de spændende 
oplevelser inspirere dig til en herlig ferie.  

Køge miniby og Vikingeborgen ligger også i nærheden og 
er et besøg værd 
 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

På vandrerhjemmet er der plads til 117 personer med 
forskellige typer værelser. 

MAN KAN IKKE BOOKE GENNEM VANDRERHJEMMET 

Cykelturistugen har booket hele vandrerhjemmet.  

Derfor står CTU for værelsesudlejning og dette kommer 
til at foregå ved først til mølle princippet. 

Der bliver sendt en mail til tidligere deltagere og andre 
interesserede om ca 14 dage om booking start med op-
lysninger om tilmelding. Der vi blive tale om en stram til-
melding, da værelserne skal fyldes op.  

Første sal med fælles bad/toilet på gangen  

2 enkelt –  
13 dobbelt –  
1 x 3-sengs –  
10 x 4-sengs.  
 
Stueetagen med privat bad og toilet på værelset: 
  
8 x 4-sengs –  
1 x 6-sengs. 
 
Desuden er bookingen bindende og skal betales snarest. 
Man får ikke pengene retur hvis man afbestiller. I tilfælde 
af Corona restriktioner følges vejledningerne. 

Tilmelding til selve cykelturistugen og fortæring foregår 
igennem cyklistforbundet. Yderlige oplysninger kommer. 
 
Fortæringen er kun for dem der bor på vandrerhjemmet 
og man skal bestille for en hel uge. 
 
Desuden er der mulighed for at bo i Køge eller på 
Køge & Vallø Camping. Her er der ingen booking restrikti-
oner og der er ikke reserveret noget. 



http://valloecamping.dk/ 
https://danhostel-koege.dk/da 
https://www.cyklistforbundet.dk/ 
 

Kontakt Jens Spelmann for yderligere oplysninger 
21176003 
Cykelturistugen@gmail.com 
 

Foreløbigt program . 
 

Søndag aften: 
Modtagelse og velkomstmøde 
 
Mandag: 3 ture 
 
Tirsdag: 3 ture og foredrag 
 
Onsdag: Fælles picnictur.  Inkluderet i deltagergebyr 
 
Torsdag  3 ture og kongespil 
 
Fredag:  3 ture og fest 
 
Deltagergebyr bliver 650 kr. 
 
Offentliggøres på Cyklistforbundets hjemmeside og cy-
kelturistugens facebookside 
 


