
Lolland Rundt 
3 skønne dage på Lolland 

Fra fredag den 26. juli til søndag den 28. juli.  
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Danmarks bedste cykelterræn - hvor??? 

På Lolland selvfølgelig.  

Lolland Rundt - et anderledes cykelløb. 
Lolland Rundt er cykelferie på Lolland, men også aktiv turis-
me på cykel.  
           Ruterne fører forbi en række seværdighe-

der på Lolland, som er beskrevet i hæftet 
Turbeskrivelse”, som udleveres inden 
start (kan også ses på 
www.lollandrundt.dk). 
 

CYKELHJELM ER PÅBUDT. 

Lolland Rundt er for hele familien. Der er ud-
fordringer til alle, men under Lolland Rundt 
hersker også en helt speciel atmosfære. Det 
handler ikke om at komme først, men om at 
have nogle gode dage sammen med familie 
og cykelvenner på det skønne Lolland.  

Der er start og mål alle dage i Sakskøbing og igen 
i år 4 ruter: én på 160 km, én på 300 km og én på 
360 km. Der er mulighed for at kombinere ruterne 
ved at skifte mellem dem undervejs, når de mø-
des. Herudover er der Eventyr-ruten med oplevel-
ser for børn og voksne samt en guidet tur lørdag 
på ca. 50 km med start fra Nakskov.  
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Yderligere oplysning og tilmelding på 
www.lollandrundt.dk 

Kontakt evt. formanden 
tlf. 2275 5114 

Tilmelding og betaling senest den 21. juli 2019.  

Eventyrruten er målrettet familier med 
børn, med spændende opgaver under-
vejs. Ruterne vil være ca. 35 km fredag 
og lørdag og 15 km søndag. 

For 930 kr. får du: 3 dages cykeltur på 
det skønne Lolland, ingen store stignin-
ger, ingen dybe dale. Ingen præmie for 
at komme først - men diplom til alle 
som erindring. Fuld forplejning  samt 
valgfri overnatning med lån af gratis 
madrasser i idrætshallen, et klassevæ-
relse eller i dit eget telt ved hallen. Du kan også vælge van-
drehjemmet, campingpladsen eller hotellet for egen regning 
og her kan vi tilbyde forplejningspakker. Du kan også an-
komme torsdag aften hvor vi hygger i idrætshallens cafete-
ria. 
 

Reducerede priser til børn under 15 år. Børn under 15 år kan kun deltage, når de føl-
ges med en voksen, der er ansvarlig for barnet.  
Gå ind på vores hjemmeside og læs mere om grupperabatter, pårørende, priser samt 
de mange andre muligheder for at deltage og forpleje.  
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