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FERIEBOLIGER I DANMARK
Vesterhavet

Eksempel
Sommerhus, Ebeltoft

Enestående naturområde, som er en del af
Nationalpark Thy. Gåafstand til Vesterhavet.
Fredeligt og hyggeligt beliggende sommerhus på
62 m2. Sydvendt terrasse, 6 sovepladser fordelt
på 3 værelser. Opvaskemaskine og vaskemaskine.
Hund tilladt efter aftale. Ring, SMS eller send en
mail for mere info. Reneegholm@jubii.dk. Uge fra
1.200-3.300 kr. Weekend fredag-søndag fra 850 kr.

Meget velholdt sommerhus på 80 m2 i det
populære Øer-område med gåafstand til
børnevenlig strand. Beliggende ved blind vej.
Øer Maritime Ferieby er tæt på med minigolf,
badeland, stor legeplads, tennis o.l. Dette kan I
benytte mod mindre betaling. Desuden findes
Djurs Sommerland, Reepark, Fregatten Jylland,
Randers Regnskov og mere i området ved
Ebeltoft.
Der er fine fiskemuligheder i området.
Nyistandsat 3 vær. med skabe + stor stue med
god plads. Værelse 1 har dobbeltseng, værelse
2 har 3/4 seng og i det sidste værelse er der en
køjeseng. Der er boxersystem til tv med mange
kanaler. Yderligere til sommerhuset er: bålsted,
tog-legehus, ude-/indespil, 2 lækre solterrasser.

Ferielejlighed
Ferielejlighed nær Løveparken, Legoland,
Lalandia samt Jelling-monumenterne (Kongernes
Jelling). Desuden er der kun 5 km til Gudenåens
udspring og 3 km til Danmarks højest beliggende
kirke.
I ferielejligheden er der fri internet, og der er
ingen slutrengøring.
Prisen er 650.- dkr. pr. døgn.
Ring for nærmere oplysning på 2814 9668

Klik her for at tjekke PRISER og LEDIGE UGER i
priskalenderen!
Modtag husejerens tlf./mail/hjemmeside – udfyld
kontaktformularen!
www.sommerhusdanmark.dk

SKAGEN en uge 7.000 kr.

Sommerhus, Karrebæksminde 2.000 kr.

Skagen, en uge i juli 7.000 kr.
18.7.-25.7. eller 25.7.-1.8. 2014.
Ferielejlighed for 5-6 personer i feriecenter. Fri
adgang til fritidsaktiviteter for voksne og børn.
Smuk natur.
Kontakt mobil nr. 31391975

Enkel men hyggelig feriebolig midt i den
stemningsfulde gamle skipperby, et anneks til
udlejers byhus. Dejlig lukket have, som deles
med udlejer. Kun få minutters gang til kanal,
havn og badestrand. Du kan ikke se havet fra
huset, men du kan høre det. Stue, sovevær. m.
dobbeltseng, hems med madrasser på gulvet,
dejligt badev. samt køkken. Alt udstyr, inkl. wi-fi
og kabel-tv. Havemøbler. Her er fred, ro og idyl,
men kun et par hundrede meter væk finder du
restauranter og butikker. Bus til Næstved hver
halve time. Oplev det ægte, stadig eksisterende
bundgarnsfiskemiljø her i Karrebæksminde,
og spis dig mæt i røgede og stegte ål til
overkommelige priser.

Sommerhus, Marielyst
Sommerhuset er beliggende ved Sildestrup
Strand, kun 2,5 km fra Marielyst på Falster. Huset
ligger for enden af en lukket vej, ud til et stort
grønt område med boldplads, med afstand til
badestrand på ca. 400 m ad stisystem.
Sommerhuset er 74 m2 og indeholder 3 værelser
med 7 sovepladser, køkken, stue, spisestue og
badeværelse. Derudover er der overdækket
terrasse og stor naturgrund.
Prisen for en uge ekskl. forbrug 3.000 kr.
Lejes også ud på dagsbasis.
Kontakt: 21 72 16 21 eller 56 50 12 90

Klik her for at tjekke PRISER og LEDIGE UGER i
priskalenderen!
Modtag husejerens tlf./mail/hjemmeside – udfyld
kontaktformularen!
www.sommerhusdanmark.dk
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CYKELRUTER I DANMARK
Rute 1: Præstø – Stavreby Havn

Rute 6: Nykøbing Falster – Marielyst

I de bakkede landskaber på de små, snoede veje
har I tid til at lade tankerne flyve. I cykler gennem
en allé af rododendron i den grønne bøgeskov
og kan nyde udsigten til det rolige, blå hav fra
bakketoppene. Tag en pause på Stavreby Havn
– Danmarks mindste fiskerihavn, hvor idyllen får
tiden til at stå stille.

Falster virker større, når man cykler fra kyst til
kyst og får vind i håret fra både hav og sund. Nyd
turens panoramaudsigter fra møllen og det gamle
vandtårn, og sving cyklen ind mod den hyggelige
historiske by Nykøbing Falster, der byder på slot,
museer og gode frokostmuligheder. Slut turen af
med en velfortjent dukkert på én af Danmarks
bedste strande i Marielyst.

Rute 2: Stege – Keldby – Udby

Rute 7: Rømø

Nyd det rolige landsbyliv med familien, mens I
cykler ad stille landeveje gennem charmerende
landsbyer med bindingsværkshuse og
stokroseidyl. Kom helt tæt på landstedernes dyr,
sejl på kystlagunen, lav bolsjer på den gamle
sukkerfabrik, og vær en del af den charmerende,
østdanske landsbyidyl for en dag.

Se Rømø åbne sig foran jer, når I cykler ad
hyggelige cykelstier med udsigt til Nordsøen og
op til de to udsigtspunkter, der giver jer frit udsyn
over land og hav. I kommer forbi de smukke
kommandørgårde, hvoraf en er indrettet som
museum over Rømøs hvalfangere. Her kommer I
helt tæt på det enorme skelet af en kaskelothval.

Rute 3: Høje Møn

Rute 8: Ribe – Kammerslusen –
Vadehavscentret

De stejle bakker på ruten giver ikke kun syre
i benene. De giver også de mest fantastiske
udsigter over klint, hav og vild natur. I kører
en del af ruten på bakkesider med en konstant
udsigt til Østersøen. Tag en velfortjent pause, og
nyd den danske natur, når den føles størst.

Ribe er Danmarks ældste by og ligger midt
i Nationalpark Vadehavet. Mange steder i
landskabet cykler I forbi spor af vikingetiden
og fornemmer, hvordan mennesker har levet
her i århundreder på naturens betingelser.
Ribemarsken har formet den gamle vikingeby
på godt og ondt, og I ser markeringer af de
stormfloder, der har hærget egnen.

Rute 4: Nykøbing Falster – Hannenov
Bøgetræerne danner et smukt grønt tag over jer,
når I cykler igennem tre af Falsters store skove.
Inde i skovene finder I sagnomspundne gravhøje
og skjulte oaser, hvor I kan nyde synet af sollyset,
der bryder igennem trækronerne, og lyden af
skovens unikke stilhed.

Rute 9: Nymindegab – Bork Havn –
Nørre Nebel
I cykler mellem den rolige fjord og det vilde
Vesterhav. Ved fjorden finder I en oase af ro
med rigt fugleliv på halvøen Tipperne og udsigt
til windsurfernes farverige sejl på fjorden. Midt
imellem fjord og hav venter en gastronomisk
oplevelse på Nymindegab Kro.

Rute 5: Nykøbing Falster – Guldborg
Oplev Danmark, når det er dejligst, mens I cykler
på kanten af Guldborgsund. Nyd den næsten
konstante udsigt over sundet, de karakteristiske
gule rapsmarker, de smukke bøgeskove og de
store godsers æbleplantager. Gør holdt i den
lille landsby Guldborg, og stil sulten med caféens
autentiske danske frokostretter.
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Rute 10: Nr. Vorupør – Stenbjerg –
Hundborg

Rute 14: Ålbæk – Hulsig
I det helt særlige nordlige lys cykler I på toppen
af Danmark gennem rovfuglenes rige. Her er helt
fladt, men på himlen over jer svæver kongeørne,
havørne og musvåger for engang imellem at
dykke ned i landskabet og fange en fugl, en
fisk, et krybdyr eller en hare. Stop et øjeblik, og
betragt de majestætiske fugle over jer.

I et landskab præget af sandfygning og istid
finder I et sandt paradis for dyr. Nationalpark
Thys vidder er hjem for mange sjældne dyr
og spændende planter. Oddere gemmer sig i
vandkanten og mægtige kronhjorte betragter jer
fra deres skjul. Stå af cyklen, og se efter dyrenes
spor, mens I nyder luften og lyset i den uberørte
natur.

Rute 15: Marielyst – Væggerløse
Tag børn og voksne legebørn med på en cykeltur,
hvor leg og udfordringer venter rundt om hvert
eneste hjørne. Kør om kap på gokart, prøv
megagyngerne på den store naturlegeplads,
få luft under vingerne på supertrampolinerne i
Marielyst, og hør om uhyggelige stormfloder ved
den gamle pumpestation.

Rute 11: Hirtshals – Mygdal – Tornby
I har udsigt til alle verdenshjørner, når I fortjent
når de mange høje bakketoppe. Udsigten til
havet og markerne er indhyllet i det helt unikke
lys, man kun finder i det nordlige Danmark. Tag
en dyb indånding, og nyd synet af Norddanmark,
så langt øjet rækker. I ser havet, der indbyder til
en afkølende dukkert i det fjerne.

Rute 16: Feddet – Fakse
På Panorama-cykelruten ”Fed, fjord og fossiler”
cykler du tæt på naturens store og små
vidundere. Højt til vejrs kan du iagttage ynglende
vandfugle ved Præstø Fjord. Ved jordoverfladen
kan du følge hugormens spor imellem tyttebær
og hedelyng, og på havets bund kan du gå på
fossiljagt efter 65 mio. år gamle hajtænder blandt
azurblå søer og kridhvid kalk.

Rute 12: Hirtshals – Uggerby
I cykler med vandet som følgesvend langs åer,
søer og broer og kan med jævne mellemrum
se livet under vandoverfladen titte op. Tag et
nærmere kig på dybhavsfiskene fra Skagerraks
mørke dyb i Nordsøen Oceanarium. Oplev livet
på havnen, når fiskerbådene lander deres fangst.
Fang fisk fra stranden eller i åen, og nyd jeres
egen fangst i naturen. Eller bestil friskfanget fisk
fra et af menukortene i fiskerbyen Hirtshals.

Rute 17: Fanø
Man føler, at man lever livet, som det bør leves,
når man cykler langs brede sandstrande, gennem
charmerende landsbyer med snævre veje og
stråtækte huse – og mærker den helt specielle,
afslappede ø-stemning på Fanø.

Rute 13: Blokhus – Tranum
I cykler på det, der tidligere var havbund, forbi
moser og rå natur, hvor man har kæmpet en
kamp for at plante træer og afgrøder. I dette rå
landskab ser I, hvordan de lokale igennem tiden
og frem til i dag imod alle odds har formået at
udnytte naturen til at udvinde tørv i moserne,
producere salt og endda udøve naturmedicin.
Hop af cyklen for en stund, og hør historierne.

5

NOVEMBER-DECEMBER 2015

Delprøve 1 – Opgave 1 fortsat

BRUGTE CYKLER SÆLGES
Damecykel, Mustang. Kr. 750. Den køreklare
bedstemorcykel kører fantastisk, men har en
ulempe: fastsiddende sæde. Afstand mellem
jord og sæde er på 1 meter, dvs. stelstørrelse er
ca. 63 cm, der betyder, at cyklen er beregnet til
en, som er højere end 165 cm. Denne cykel kan
bruges som en billig stationscykel. Cyklen har
kurv, støtteben og bagagebærer. Venligst ring for
besigtigelse, send ikke SMS.
Henv. 91656380

Damecykel, Kildemoes, Street. Kr. 2.500. Super
kvalitetsdamecykel fra den 9.9.2008, har ikke
kørt ret meget og har altid stået i garage.
Nypris 5.299 kr. Kvittering haves.
Henv. 24682116
Damecykel, Nishiki, Touring. Kr. 2.000. Meget
velholdt og pæn 3 år gammel damecykel.
Nærmest som ny og har ikke kørt ret meget.
Stelnummer oplyses ved køb. Kvittering haves.
Nypris 3.800.
Henv. 28784066

Damecykel, Kildemoes, city. Kr. 2.950. Velkørende
og velholdt Kildemoes i flot lysegrøn farve.
Netop fået ny kæde + eftersyn hos cykelhandler
(750 kr.). Smart kurv, som kan klikkes af og
tages med i f.eks. supermarkedet. Dæk skiftet
til de bedste på markedet (Schwalbe), som er
punkteringshæmmende og med reflekskant.
Cyklen har altid været parkeret i tørvejr under
halvtag, så den er i rigtig flot stand. LED forlygte
(Cateye) og baglygter medfølger.
Nypris 5.500 kr.
Henv. 61615595

Damecykel, Busetto. Kr. 850. 7 gear. Klassisk rød
damecykel med næsten nye 26” hjul. Cyklen er
fra 2007 og er i god stand. Kører godt – gearene
trænger dog til en justering.
Henv. 28441125
Damecykel, Winther. Kr. 900. Pæn alu. damecykel
med 7 indvendige gear. Den har fået ny kæde
og ny sadel. Dækkene er meget pæne, de er ca.
2 måneder gamle. Derudover er der støtteben,
bagagebærer, cykellås med 2 nøgler, ringeklokke
og diverse reflekser. Cyklen er pæn og totalt
fejlfri. Kort sagt køreklar. Dansk design.
Henv. 41433260

Damecykel, SCO, Citybike. Kr. 1.000. Fin SCO med
7 Shimano nexus-gear, med fodbremse. Alting
virker, og den er udstyret med godkendt lås,
magnetlygter, ergonomiske håndtag og en rigtig
fin ringeklokke. Er lige blevet forårsklargjort,
strammet kæde, smurt og sådan noget. Kan
leveres i Århus og omegn.
Henv. 22852332

Damecykel, Greenfield. Kr. 700. 2 ½ år gammel
damecykel. Brugt 2 gange, står som ny, sælges,
der følger en ekstra sadel og en cykeltaske med.
Jeg bor 8983 Gjerlev.
Kan kontaktes på mobil 24461453

Damecykel, andet mærke. Kr. 450. Sælger denne
klassiske damecykel for min veninde, som hun selv
købte, da hun stod og manglede én akut, men nu
har hun fået en anden. Cyklen er i o.k. stand.
Låsen medfølger ikke – det gjorde den heller ikke,
da hun selv købte den.
Henv. 26943970

Damecykel, Von Backhaus. Kr. 2.100. Damecykel
fra 2010, farve soft purple, rullebremser for
og bag, magnetlygter og punkterfri dæk. Nye
slanger, kæde og pedaler. Står som ny. Sms
besvares ikke.
Henv. 40149029

Damecykel, Kildemoes, Street. Kr. 500. Orange
Kildemoes cykel. Brugt, men har stået inde altid.
Trænger til ny sadel, men ellers fungerer den fint.
Gear virker også fint.
Henv. 51940791
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