
Bormio 31. maj - 3. juni 2012 
(Super bjerg-weekend)

Her er dit års absolut hårdeste, sjoveste, bedste og helt igennem fantastiske cykel weekend!

Rejseinfo
Vi  yver fra København til Milano, hvor vi lander 19.00. Herefter går det med bus nordpå, ind i 
alperne. Vi skal dybt ind i de italienske alper, og checker ind på vores 3 stjernet hotel i Bormio ved 
23 tiden, og så i køjen.

Næste morgen checker vi vores gode cykler, som er kommet sikkert ned med vores lastbiltrans-
port, spiser en god morgenmad og lytter til en dejlig rute-bree ng.

Vi har 2 fulde bjergdage + en super bjerg-enkeltstart søndag morgen, inden vi ved 15 tiden tager 
bussen til Milano,  yver hjem og lander i København 22.00, med 
en cykeloplevelse for livet, i vores bagage.

Pris 6.490 kr.
Pris
Prisen dækker  y tur/retur, transfer fra lufthavn og retur, 3 overnatninger incl. halvpension, 
Speciel cykeltransport med lastbil tur/retur. Du har følgebil alle 3 dage, som venter på toppen af 
stigningerne, med vand, sukker og din pose med vest og andet nødvendigt. 
(Tillæg for enkeltværelse 750 kr.)

Der er rutegennemgang 15 min., hver morgen og 1 guide pr 12-15 pers. gruppe.
Du modtager træningstips og ernæringstips hver måned indtil afrejsen, og ikke mindst så er alt 
bare sørget for af guideteamet.

Der er i alt 40 pladser på turen som sælges  rst come,  rst save.
Tilmelding til Kaisa Jakobsen på kaisa.jakobsen@cycling-culture.com
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TILMELDINGSFRIST: 18. MAR 2012



En dag på cykel i Bormio.
Fra byen starter vi direkte op ad! Så det hedder let gear, og 80-90 rpm fra start, for det går op til 
Passo dellÚmbrail i 2501 meters højde. En 1300 meters klatretur, som normalt ville være en dags 
højdepunkt, men som i dag er brugt som adgang til nordsiden af Passo Dello Stelvio. Efter at have 
nået passet, og godt 2 km på grusvej (typisk italien) har du en 12km nedkørsel, som fører dig ind i 
Schweiz. Vi følger dalen og svinger tilbage ind i Italien, og kommer til Prato Allo Stelvio.

Da det er umuligt at forberede dig på denne klatretur alligevel, lader vi bare tallene tale:
24,7 km stigning / 1851 højdemeter / gennemsnitsstigning 7,5% og max 12%
sidste 14,2 km stiger i snit 8,6% , og du kan tælle 48 hårnålesving om det hjælper dig.
Fra toppen i 2757 meters højde, er det nedkørsel hele vejen hjem til Bormio = over 1500m ned.

Enddnu en dag på cykel i Bormio:  Passo del Mortirolo og Passo di Gavia
At kunne køre en rundtur, som giver dig begge disse klassiske Giro stigninger, og med deres 
tilhørende nedkørsler, er så unikt, at cyklister verdenen over, drømmer om denne tur. 
Vi kører sydpå fra Bormio. Denne dag ned igennem dalen, og det er meget godt.
Det giver os nemlig muligheden for at få varme i kroppen, og ikke mindst gang i vores ben, inden 
vi kører ind i Mazzo di Valtellina. Ikke nogen speciel by, og så alligevel. For her starter den hårdeste 
vej opad Mortirolo.

Kært barn har mange navne, men en ting er sikkert, du beskriver hende ikke som kær når du er 
midtvejs. Italienerne kalder det bare for Pantanis bjerg, Lucho Herrera kaldte hende for �”Queen 
climb of Europe�” og Armstrong kaldte det bare for �”the hardest climb i have ever ridden�”.
Du kører forbi mindesmonumentet for Pantani, og vil have alt lyst til at stoppe for at �”tage et par 
fotos�”, for her er de kolde facts:
12,8 km lang / 1318 højdemeter at klatre / 10,3% i snit og max 18% / 7km med 12,2% i snit !!
Ikke engang Ørnen fra Herning kører stor klinge her.

Efter en  ot nedkørsel og et velfortjent �”hvil�” i dalen, så venter 
stigningen til Passo di Gavia. Bjerget hvor voksne mænd de 
græd, da Andy Hampsten førte an i snevejr i Giroen 1988, for 
senere at sikre sig sejeren.  Historierne er utallige, og en ting er 
sikkert, det er en smuk klatretur. 
16,5 km lang / 1320 højdemeter at klatre / 8,2% i snit og max 
16%. / ender i 2618 m.o.h !
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