
	  
Her	  er	  dit	  livs	  eventyr	  med	  din	  landevejsracer.	  
Dig,	  din	  cykel,	  og	  dine	  bedste	  træningskammerater,	  altså	  om	  de	  tør	  !	  
	  
For	  her	  cykler	  du	  hver	  dag	  i	  7	  dage	  
Du	  cykler	  15.000	  højdemeter,	  og	  hver	  meter	  bringer	  dig	  tættere	  på	  målet.	  
Du	  kommer	  over	  de	  højeste	  bjergpas,	  og	  kører	  de	  lange	  nedture.	  
Du	  bliver	  nødt	  til	  at	  presse	  dine	  grænser	  til	  det	  yderste	  (og	  sikkert	  også	  over)	  
Du	  kommer	  	  til	  at	  opleve	  alperne,	  på	  en	  intens	  og	  indtryksfuld	  måde,	  	  livet	  i	  alperne.	  
Du	  får	  en	  oplevelse,	  som	  bliver	  en	  del	  af	  dig….resten	  af	  dit	  liv.	  
Du	  klarer	  måske	  hele	  turen	  ved	  egen	  kræft.	  	  På	  cykel	  hele	  vejen	  tværs	  over	  alperne.	  
Måske………..Det	  hele	  starter	  her.	  
	  

  
   
	  
Du	  starter	  i	  Tyskland,	  oplever	  Kitzbühel	  og	  	  berygtede	  Kitzbüheler	  Horn	  9,7km	  stigning	  med	  
flotte	  1250	  højdemeter	  og	  12,9%	  i	  snit	  !	  Zell	  am	  See,	  og	  over	  Grossglockner,	  Østrigs	  højeste	  
bjerg,	  og	  det	  smukke	  Edelweissspitze	  pas,	  som	  giver	  dig	  21,5km	  stigning,	  og	  næsten	  1800m	  
klatring,	  før	  du	  kan	  køre	  ned	  mod	  Italien,	  fra	  passet	  i	  2571	  meters	  højde.	  
Du	  kommer	  til	  at	  køre	  i	  et	  af	  verdens	  smukkeste	  bjergområder,	  Dolomitterne.	  Du	  overnatter	  på	  
dejlige	  alpehoteller,	  i	  charmerende	  bjerghytter,	  i	  vinområder	  og	  med	  udsigt	  til	  bjergene.	  
Du	  besøger	  Francesco	  Mosers	  vingård,	  klatre	  de	  berømte	  stigninger	  fra	  Giroén,	  de	  uendelige	  
stigninger,	  og	  de	  fantastiske	  nedkørsler.	  
Du	  udfordrer	  og	  bliver	  udfordret,	  når	  dagens	  stigning,	  med	  mål	  på	  toppen,	  blæses	  i	  gang.	  
Du	  praler	  og	  hører	  undskyldninger,	  og	  omvendt.	  
Nå	  du	  kører	  fra	  toppen	  af	  Monte	  Bondone,	  endnu	  en	  slagmark	  fra	  Giro	  de	  Italia,	  når	  du	  har	  
kæmpet	  dig	  op	  til	  den	  sidste	  top,	  så	  mærker	  du,	  at	  du	  nu	  er	  tæt	  på	  mål	  ved	  Gardasøen.	  
Når	  du	  ankommer	  til	  søens	  nordlige	  bred,	  i	  Riva	  del	  Garda,	  så	  har	  du	  cyklet	  tværs	  over	  alperne.	  
	  
	  
	  



Hvad	  er	  en	  ægte	  travers	  af	  alperne	  på	  cykel	  ?	  
Det	  er	  når	  du	  starter	  på	  nordsiden	  af	  alperne,	  og	  har	  det	  flade	  landskab	  i	  Bayeren	  bag	  ryggen,	  og	  
nordsiden	  af	  alperne	  rejser	  sig	  foran	  dig.	  
Så	  cykler	  du	  ved	  egen	  kræft	  hver	  en	  kilometer,	  hver	  en	  højdemeter	  og	  hvert	  bjergpas,	  ved	  egne	  
kræft.	  
Til	  sidst	  ankommer	  du	  til	  et	  sted,	  hvor	  du	  ikke	  længere	  kører	  ned.	  For	  os	  bliver	  dette	  Riva	  del	  
Garda,	  som	  ligger	  80	  meter	  over	  havets	  overflade.	  	  	  
Dette	  betyder	  at	  du	  er	  ude	  af	  alperne,	  at	  du	  er	  på	  sydsiden	  og	  kan	  køre	  fladt	  til	  havet.	  
Så	  har	  du	  lavet	  en	  ægte	  travers	  af	  	  alperne	  på	  cykel.	  
	  
	  

	  
	  
Hvad	  kræves	  der	  af	  mig	  ?	  	  
Bortset	  fra	  at	  du	  skal	  være	  ret	  sej,	  og	  have	  viljen	  til	  at	  presse	  dig	  stille	  og	  roligt	  videre,	  så	  skal	  du	  
også	  være	  i	  god	  form.	  
Det	  vil	  sige	  at	  du	  uden	  alt	  for	  store	  problemer	  kan	  cykle	  80-‐100km	  og	  2000	  til	  3000	  højdemeter	  
på	  samme	  	  dag,	  og	  at	  du	  kan	  gøre	  det	  hele	  igen	  dagen	  efter.	  	  
Rent	  teknisk	  kan	  du	  køre	  ned	  af	  bjergveje,	  uden	  at	  	  have	  frygt,	  og	  uden	  at	  holde	  lidt	  på	  
bremserne	  hele	  tiden……	  
Det	  er	  vigtigt,	  at	  du	  er	  med	  på,	  at	  dette	  er	  en	  tur,	  hvor	  vi	  kæmper	  sammen	  for	  at	  gennemføre	  
dette	  projekt.	  Der	  vil	  dog	  være	  en	  stigning	  på	  de	  fleste	  dage,	  hvor	  der	  bliver	  kørt	  for	  sejeren.	  
Tidsmålinger	  af	  denne	  stigning,	  overall	  stilling	  på	  turen,	  og	  hvad	  der	  ellers	  kommer	  ud	  af	  dagens	  
udfordringer,	  vender	  vi	  over	  aftenens	  middag.	  
Undervejs	  er	  der	  en	  ting	  ,som	  hele	  tiden	  vil	  være	  tilstede,	  og	  det	  er	  et	  fælles	  mål	  om	  at	  nå	  frem	  til	  
Gardasøen,	  af	  egen	  kræft,	  på	  cyklen.	  
Er	  du	  i	  tvivl	  om	  du	  har	  det	  der	  skal	  til	  ?	  Det	  er	  meget	  normalt.	  Skriv	  til	  os,	  så	  finder	  vi	  ud	  af	  det.	  
	  

	  
	  
	  
og	  du	  kan	  roligt	  begynde	  at	  glæde	  dig……	  
	  



	  
	  
	  
Du	  kan	  glæde	  dig	  til	  at	  køre	  forbi	  den	  smukke	  Misurina	  sø,	  og	  op	  af	  3	  Cime	  de	  Lavaredo.	  
Med	  over	  12%	  i	  stigningsgrad	  på	  de	  sidste	  kilometer,	  så	  vil	  du	  være	  glad	  for	  at	  nyde	  udsigten	  fra	  
bjerghytten	  for	  enden	  af	  stigningen.	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  



Glæd	  dig	  mere	  endnu.	  
Du	  kan	  glæde	  dig	  til	  legendariske	  Passo	  di	  San	  Pellegrino,	  og	  som	  du	  kan	  se,	  så	  har	  du	  godt	  med	  
tid	  til	  at	  nyde	  den,	  for	  den	  byder	  på	  18,4	  km	  stigning,	  og	  dejlige	  6,2%	  i	  snit.	  	  
Glæd	  dig	  til	  	  Passo	  Pordoi,	  som	  kan	  konkurrere	  lidt	  med	  Pellegrino,	  med	  knap	  12km	  i	  længde	  og	  
lidt	  under	  800m	  at	  klatre,	  er	  det	  en	  dejlig	  stigning.	  Men	  det	  som	  gør	  den	  helt	  enestående	  er,	  at	  
den	  ligger,	  som	  en	  af	  mange	  klatreture	  på	  den	  berømte	  Sella	  Rondatur,	  en	  af	  verdens	  flotteste	  
rundture	  på	  cykel,	  som	  også	  løber	  igennem	  skisportsbyen	  Canazei.	  
Om	  det	  lyder	  for	  let,	  så	  bare	  rolig,	  for	  i	  dalen	  ved	  siden	  af,	  venter	  Passo	  Fedaia,	  på	  de	  mægtige	  
Marmoladabjerg.	  13,3km,	  lidt	  over	  1000	  højdemeter	  og	  med	  8%	  i	  snit.	  Glæd	  dig.	  
	  

	  
	  
	  

	  



	  
Hvornår	  skal	  vi	  af	  sted	  ?	  
	  
Turen	  foregår	  i	  de	  lange	  lyse	  dage,	  og	  inden	  det	  bliver	  alt	  for	  varm	  i	  de	  italienske	  bjerge.	  
Med	  afrejse	  26	  juni	  og	  hjemkomst	  3	  juli.	  Turen	  koster	  8.800,-‐	  dkr.	  
Du	  får	  fly	  fra	  København	  til	  München,	  og	  hjem	  fra	  Venedig	  til	  København.	  
Betaling	  for	  at	  få	  din	  cykel	  med	  fly	  er	  også	  med	  i	  prisen.	  
Du	  kører	  i	  taxa/minibus	  fra	  Gardasøen	  og	  til	  Venedig	  	  lufthavn	  når	  du	  skal	  hjem,	  også	  dette	  er	  
med	  i	  prisen,	  samt	  alle	  skatter	  og	  afgifter.	  
Alle	  overnatninger	  på	  turen,	  er	  	  i	  unikke	  bjerghytter,	  hyggelige	  pensioner	  og	  dejlige	  hoteller.	  
Morgenmad	  hver	  morgen,	  og	  aftensmad	  	  4	  gange,	  og	  3	  af	  dem	  er	  på	  egen	  hånd	  og	  fornøjelse.	  
Vi	  har	  følgebil	  med,	  som	  transporterer	  din	  bagage	  til	  næste	  sted	  i	  bjergene.	  
Du	  bliver	  en	  del	  af	  en	  gruppe	  på	  max.	  12	  personer,	  og	  ja………teamwork	  er	  på	  menuen.	  
Du	  har	  cykelguide,	  og	  en	  chauffør	  i	  følgebilen,	  som	  vil	  gøre	  alt	  for	  at	  du	  når	  helt	  frem	  til	  
Gardasøen,	  efter	  du	  har	  cyklet,	  trekket,	  kæmpet	  og	  kørt	  fantastiske	  steder	  undervejs.	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
Når	  du	  har	  besluttet	  dig	  for	  at	  din	  indre	  cykelkonge	  skal	  have	  en	  ordentlige	  udfordring,	  og	  når	  
dine	  træningsvenner	  også	  kan	  mærke	  det,	  så	  kontakt	  os	  med	  det	  samme,	  så	  du	  kan	  få	  din/jeres	  
pladser	  reserveret.	  
	  
Gå	  ind	  på	  www.ironkaisa.dk	  og	  find	  ”contact”.	  Så	  sender	  du	  en	  e-‐mail	  med	  dit	  navn	  og	  
mobilnummer,	  og	  så	  ringer	  Kaisa	  eller	  Frank	  til	  dig,	  og	  så	  begynder	  dit	  eventyr.	  
Du	  får	  en	  tjekliste	  på	  det	  udstyr	  som	  du	  skal	  have	  med,	  vejledning	  til	  træning	  og	  kost	  om	  du	  
ønsker	  det,	  og	  mere	  praktisk	  info	  om	  betalingsbetingelser	  og	  alt	  andet	  du	  behøver	  at	  vide.	  
	  
Om	  i	  er	  en	  gruppe	  af	  venner	  ,eller	  dit	  job/kunder/kolleger,	  	  vil	  have	  denne	  tur	  til	  et	  ”lukket	  
eventyr	  for	  vores	  egen	  gruppe”,	  så	  send	  en	  e-‐mail,	  så	  laver	  vi	  dette	  for	  jer.	  
	  
Venlig	  hilsen	  dit	  guide	  og	  support	  team.	  
Kaisa	  og	  Frank	  Jakobsen	  
Over	  10	  år	  bosiddende	  i	  alperne,	  Gardasøen	  og	  Mallorca.	  Taler	  alle	  sprog	  vi	  møder	  undervejs.	  
Gennemført	  flere	  Alpe-‐X	  100%	  selvforsynet,	  utallige	  Landevejs	  og	  MTB	  ture	  i	  alperne,	  Mallorca	  
og	  de	  Kanariske	  øer.	  Flere	  års	  kompetence	  fra	  rejsebranchen.	  
Cert.	  Sne	  &	  Lavine	  expert	  ,	  Alpinuddannelse,	  Sportsernæringsexpert	  og	  BikeFitter.	  
	  
(Glemte	  vi	  at	  sige,	  at	  du	  kan	  glæde	  dig	  til	  at	  besøge	  hr.	  Moser´s	  vingård,	  og	  dagen	  efter	  kan	  du	  
glæde	  dig	  til	  Monte	  Bondone.	  Her	  er	  Giroén	  flere	  gange	  blevet	  afgjort,	  vi	  viser	  på	  næste	  side	  
hvorfor	  den	  er	  blevet	  det.	  17,4	  km	  med	  7,9%	  i	  gennemsnit	  og	  totalt	  1372	  meter	  at	  klatre.	  
Glæd	  dig	  !	  )	  



	  
	  


