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Följ med Cykeltours till Italien
Nordens största arrangör av cykelresor

Smörgåsbord
Vi erbjuder ett riktigt smörgåsbord 
av cykelresor till Italien där det 
mesta ingår och cyklisten alltid sätts 
i centrum. Resorna sker med buss 
eller flyg till Italien där man kan 
uppleva en genuin cykelkultur. Som 
en resenär sade till oss i fjol, ”Italien 
ÄR Cykling”. 

Gruppcykling
I en grupp på 50 resenärer kör vi 
med fyra, fem olika grupper. Varje 
grupp har en ledare och man kan 
välja mellan tre olika banor. Läs mer 
på sid 4

Alla välkomna!  
Motionärer 
De som vi vänder oss till är bland 
annat typiska cykelmotionärer - 
tjejer och killar - som tycker om att 
cykla. Våra skickliga ledare ser till 
att alla mår bra och att alla grupper 
kör i rätt tempo. Att över 80 % av 
deltagarna i ålder 20-65 återkommer 
till oss är ett toppbetyg.
...och Tävlingscyklister
Vi välkomnar tävlingscyklister. Vid 
alla våra resor har man möjlighet 
att testa sig i backarna mot andra 
cyklister eller delta i ett Gran Fondo. 

Cykelförening?
Vi erbjuder skräddarsydda lösnin-
gar för cykelföreningar. Motionärer, 
tävlingscyklister, ungdomar, juniorer, 
elit och veteran, alla är välkomna. 
Kontakta oss för info om upplägget.

Riccione/Misano
Årets första resa sker i samband 
med påskhelgen. Det är vårt 
flaggskepp och i särklass den av 
våra resor som attraherar flest 
cyklister. Under april kör vi en resa 
från Oslo ner till Riccione/Misano 
och sedan kommer den nya resan 
“Gran Fondo Vår” vid månadsskifte 
april/maj till samma ort. Läs mer på 
sid 2

Helpension - Lunchbuffet, Park Hotel Kursaal, Misano

Riolo/Nove Colli
Under fem dagar i maj 
cyklar man kring Riolo de 
Terme som präglas av tre 
pittoreska dalgångar. Sedan 
förflyttar vi oss ner till kust-
staden Cervia inför veckans 
kraftmätning Gran Fondo 
Nove Colli. Tolv tusen 
cyklister står på startlinjen, alla med 
ambitionen, att ta sig över fyra eller 
nio backar. Ett extra inslag i denna 
resa 2010 är etappmålet i Giro De 
Italia. Läs mer på sid 5

Dolomiterna
Vid månadsskifte juli/augusti sker 
vår resa ner till Dolomiterna. Där del-
tar vi i en 6 dagars Gran Fondo med 
storslagna vyer över alperna. 

Cinque Terre
Under september ordnar vi en resa 
ner till Cinque Terre vid den italien-
ska västkusten. Denna resa avslutas 
med Cinque Terre Gran Fondo, ett 
16 mils lopp med 11 stigningar i vari-
erande svårighetsgrad och längd.

Hösten 2010
Säsongsavslutningen för alla cyklis-
ter som vill förlänga säsongen och 
uppleva höstvärmen. Mer om denna 
resa i nästa 
nyhetsbrev. 

Utflykter
Under våra 
resor erbjud-
er vi utflykter 
av varierande 
karaktär.  
Läs mer om 
vingårdar på 
sid 5

Transport
På de flesta 
resor erb-
juder vi både 

buss och flyg alternativ. Du kan läsa 
mer på hemsidan.

Mer Info och Bokning
www.cykeltours.se/
info@cykeltours.se
Garry Jones
0250 167 42
076 11 567 42
Cykeltours
Västerlånggatan 1
54230 Mariestad

Cyklisten i centrum
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Gran Fondo Vår
Ny resa våren 2010

Korta fakta
•	 8 nätter vid Adriatiska havet
•	 Helpension
•	 7 dagars cykel
•	 Italienskt Gran Fondo
•	 Transport tur och retur
Den 24 april – 4 maj drar vi ner till It-
alien och Misano. Tillsammans med 
Cykelklubben.se lanserar vi en helt 
ny resa våren 2010 där vi ägnar oss 
åt 7 dagars träning i cykeleldoradot 
Misano/Riccione. De som vill har 
dessutom möjligheten att avrunda 
med att cykla ett äkta italienskt Gran 
Fondo!
Pittoresk landskap
Vi erbjuder ett spännande upplägg 
med träning på de idylliska vägarna 
med utsikt över Riminibukten. Under 
veckan har man träningsrundor på 
de fina slingrade vägarna till bl.a. 

San Marino, Ur-
bino, San Leo, Rimini och Fano där 
den ena storslagna vyn efter den an-
dra öppnar upp sig efter varje kurva 
med utsikt över dalgångarna. Varje 
dag stannar vi till och fikar på något 
mysigt torg i någon av byarna där vi 
slår oss ner innanför stadsmurarna 
med anor från tiden före Kristus.
Pedagogik och utflykter

Man kommer 
att ha informa-
tionskvällar med 

tips och nyttig information kring 
cykelteknik och klungkörning. 
Förutom cyklingen och cykelsnacket 
erbjuds utflykter till en vingård och 
en cykelbutik.
Gran Fondo Lopp
Alla som vill har möjlighet att avrun-
da veckan med ett Gran Fondo lopp. 
För den som inte har varit med på 
ett Gran Fondo tidigare, väntar årets 
kanske största aha-upplevelse. I 
Italien stänger man av vägar under 
loppen och poliseskort ordnas så att 

Transport
Man åker i en 
mycket bekväm 
buss och up-
phämtning sker 
i Stockholm, 
Jönköping och 
Helsingborg. 
Fördelen med att 

åka buss är att man har sin cykel 
med sig hela vägen och den be-
höver inte ens packas ned. Man 
tar av framhjulet och parkerar den i 
ett stadigt ställ i det specialbyggda 
cykelsläpet som hela tiden åker till-
sammans med bussen. Ingen väger 
heller din väska vid någon incheck-

ningsdisk utan det är bara att packa 
det som ska med och ta med cykeln.
Misano/Riccione
Misano 
Adriatico 
ligger vid 
kusten 
mellan Cat-
tolica och 
Riccione. 
Under de 
senaste 
åren har 
staden 
genomgått 
stora förän-
dringar för 

att förskönas och idag finns här 
en inbjudande strandpromenad 
och härliga parker. Atmosfären 
är avkopplande. Inte långt från 
Misano Adriatico möts bergen 
och havet på ett fantastiskt 
sätt. Möjligheten till att variera 
cyklingen från slätåkning till 
backar och större berg finns i 
massor.
Mer info och bokning
www.cykeltours.se

det är cykling på fria vägar från start 
till mål. Efter målet erbjuds ett flott 
pastaparty med färska lokala delika-
tesser. 
Park Hotel Kursaal
Baslägret under veckan blir Park Ho-
tel Kursaal som ligger vid Adriatiska 
havets badstrand. Hotellet, som vi 
har nyttjat under många år har 
cykelförråd, mekrum, bastu, pool 
och allt annat man kan önska 
sig. Dessutom är servicegraden 
något utöver det vanliga och 
maten deliciöst. Det blir 8 nät-
ter och 7 dagars träning i cykling 
med utgångspunkt från Misano/
Riccione. Helpension ingår vilket 
innebär frukost (som utökas 
under vistelsen med Axa Havre-
grynsgröt), 3-4 rätters lunch och 
4 rätters middag med gratis vin.
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En cykeloas på Internet
År 2006 började en kille på 35 år att 
cykla racer för att motionera ute i 
friska luften istället för att sitta inne 
i spinningsalen mitt i sommarenvär-
men. Ganska snart saknade han 
gemenskapen och den pepping som 
spinningen gav, eftersom han var 
helt ensam om sitt nyvunna intresse 
i gemenskapskretsen. 

Cykelklubben.se
Mötesplatsen för alla som älskar att cykla

8000 medlemmar
Det var med den bakgrunden han 
startade Cykelklubben.se, där man 
enkelt skulle kunna hitta likasinnade 
att dela sitt intresse med. Så funger-
ar Cykelklubben.se fortfarande och 

denna mötesplats för cyklister har 
idag 8000 medlemmar över hela 
Sverige som alla älskar att cykla. För 
cykling är mycket roligare tillsam-
mans med andra!

Rabatter
Antalet medlemmar på Cykelklub-
ben.se fortsätter ständigt att öka 
och man utvecklar hela tiden möj-
ligheterna att hitta former att ak-
tivera både sig själv och sina nya 
cykelvänner. Man kan även betala 
för ett speciellt guldmedlemskap 
som ger rabatter i cykelbutiker, på 
evenemang och motionslopp. 

Våren 2010
De senaste två åren har man samlat 
ett gäng som tillsammans åker på 
cykelresa utomlands för att träna 
tillsammans, umgås och njuta av 
kultur och lite sol. Våren 2010 åker 
gänget från Cykelklubben.se med 
CykelTours till Italienska Misano 
och resan den 24 april – 4 maj heter 
”Gran Fondo Vår”.

Samma syn
Vi är glada att Cykelklubben.se valt 
att åka med CykelTours eftersom vi 
delar samma syn på gruppcykling 
och träning där gemenskap och 
umgänge står högst upp på listan. 

Alla välkomna
Vi rekommenderar dig som inte 
redan är medlem att bli det på 
Cykelklubben.se, vare sig du är 
tävlingscyklist eller motionär. Ge-
menskapen på Cykelklubben.se 
kommer att ge dig många skratt, 
pepping, tips på cykelturer, träning 
och bloggar att läsa. Antagligen får 
du många nya cykelvänner på köpet. 

Hemsidan
Ge www.cykelklubben.se ett besök. 
Du kommer säkerligen att fastna 
där! 
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OS Mästaren
Bernt Johansson har haft åtskilliga 
cykelresor till Italien under många år. 
Det är hans cykelkoncept som ligger 
till grund för samtliga resor
Alla välkomna
De flesta frågor vi får före resorna 
gäller tempot på turerna, man är 
rädd att det kommer att bli för 
långsamt eller för snabbt. Ingen be-
höver oroa sig, Cykeltours erbjuder 
cykling för alla behov. Enda kraven 
är att du tycker om att cykla och är 
frisk. 
Anpassade turer
I en grupp på 50 resenärer kör vi 
med fyra, fem olika grupper. Varje 
grupp har en ledare och man kan 
välja mellan tre olika banor. Vi kör ut 
9.00 och blir borta till framåt efter-

middagen. Vi brukar köra minst 5-7 
mil och upp till som mest 13-14 mil. 
Våra erfarna ledare ser till att grup-
perna cyklar tillsammans och med 
en viss ordning. I långa backar är 
det alltid frifart där vi samlar in grup-
pen vid toppen eller vägskäl.
Grupperna
Small 
I denna grupp koncentrerar vi oss 
mycket på klungkörning. Vår peda-
gogiska ledare finns alltid till hands 
och i denna grupp kan man mång-
fördubbla sina förkunskaper under 
resan. En typisk dag avverkar vi 
minst en backe och 6-8 mil.
Medium 
Här finns en salig blandning av 
cyklister som tycker lagom är bäst. 
Alla kan känna sig delaktiga i pro-

cessen att nå 
fikastoppet/
målet tillsam-
mans. Den mest 
vanliga aha 
upplevelsen i 

denna grupp är att man kan cykla 
långt dag efter dag utan att känna 
sig ansträngd. En typisk dag avver-
kas 2-3 backar och 8-10 mil
Large 
Här finns erfarna tävlingscyklister 
och motionärer som är vana att 
hoppa över depåerna under motion-
sloppen. Våra ledare ser till att grup-
pen har bra disciplin och tar hänsyn 
till varandra. I large finns chansen att 

Skolboksexempel på gruppcykling

Sören, Gary F och Göran, några av våra ledare vid fiket i San Marino

Bernt Johnasson

One size does not fit all!
Gruppcykling med Cykeltours

testa sig uppför backarna mot sven-
ska SM- och Cupmedaljörer. Alltså, 
“något att bita i” för den som vill. En 
typisk dag i denna grupp avverkar vi 
3-4 backar och 10-12 mil.

Tempot
Vi fokuserar på ansträngningsgraden 
hellre än farten. Tempot, är inte 
högre än att alla i gruppen hela tiden 
skall kunna prata med varandra, 
förutom i backarna. Våra nyckelord 
är Gemenskap och Upplevelse. Oav-
sett vilken grupp blir det alltid minst 
en trevlig fikastopp under turen varje 
dag.

Gruppbyte
Under de flesta resor växlar många 
mellan grupperna. Även om landska-
pet bjuder på många backar I både 

små och stora 
kaliber lägger vi  
även in minst en 
dag på platten 
för omväxling 
under veckan. 
Vi är alltid 
lyhörda för 
våra deltagares 
önskemål och 

synpunkter.
 
Fler grupper
Vid vissa resor erbjuder vi variation 
med olika längd på 
turen inom samma 
grupp. Med två 
ledare kan en del av 
gruppen skava på 
en extra backe på 
hemvägen. I stort, vi 
är här för er och vi 
anpassar oss efter 
just dina behov. 
Kompisanden är 
stort under våra 
resor och många 
har skaffat sig vän-
ner för livet efter 
en resa med Cykel-
tours. 

Ett tramptag & ett leende
Eftersom vi själva kan ta allting med 
ett tramptag och ett leende löser 
vi allt som kan uppstå under våra 
resor.
Dolomitresan
Observera att under Dolomitresan 
kör man Giro delle Dolomites, en 
rundtur i Dolomiterna utan tid-
tagning förutom ett dagligt ”back-
tempo”. Gruppcyklingen sker därför 
under loppet tillsammans med 1000 
andra deltagare.
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Sara Olsson
“Jag åker med Cykeltours till Italien 
för att möjligheten till bra träning är 
stor. Delvis för den fantastiska na-
turen men också för ledarnas arbete 
för att alla ska få ut allt av resan.”

Namn: Sara Olsson
Ålder: 19-år
Främsta merit: Svenska Cup 
segarinna 2009
Klubb: Svanesunds GIF
Kuriosa: Vann sin första 
cykelpokal som femåring

Presentkort
Sara erhåller ett presentkort från 
Cykeltours. Har du åkte tidigare med 
oss kan du skicka in några rader 
om varför just du väljer att resa med 
Cykeltours. Bifoga gärna en bild. 
Denna spalt är ett stående inslag i 
nyhetsbrevet. Alla som vi väljer att 
publicera belönas med ett present-
kort från Cykeltours u

Nove Colli
Stort intresse 2010
Våra förberedelser för Riolo med 
Nove Colli är i full gång och in-
tresset är större än någonsin. Vill du 
vara med på bussen gäller det att 
anmäler dig inom kort. Resan är up-
plagt med 5 nätter med träning i Rio-
lo och 3 nätter i kuststaden Cervia 
inför loppet. Fredagen 21 maj är det 
transfer som sker med cykel. Cervia 
ligger några km från Cesenatico  där 
Nove Colli har start och mål. 

Giro De Italia 2010!
Ett extra inslag 2010. Giro De Italia 
har ett etappmål i Cesenatico  just 
21 maj. Proffsen ska faktiskt cykla 

Varför Cykeltours?
Resenärerna berätter

stora delar av Nove Colli banan (bl a 
den mytomspunnen backen Barbo-
tto) som vi ska ta oss an på 2 dagar 
senare u

Svenska 
Cykeldagarna
Vinn Presentkort
Kom och träffar oss i vår monter i 
under Svenska Cykeldagarna. Där 
berättar vi mer om våra resor och du 
kan delta i vår frågetävling där du 
kan vinna ett presentkort för rabat-
terad resa med oss.

Tid och Plats
Elmia, Jönköping
21-22 november u

Utflykt
Vingård
Våra resor är inte 
enbart cykling, 
cykelsnack och 
cykelvård. Vi 
besöker alltid 
en vingård. 
De vi väljer är 
familjföretag där 
hela släkten är 
sysselsätt på 
gården. Under 
guidningen berät-
tar de stolt över 
just deras vingård. 
Sedan bjuds vi på 
lokalproducerat tilltugg och så får 
man smaka på de utsökta vinerna. 
Oavsett om man är vinkännare eller 
en “beer & cider” människa så kan 
man uppskatta vinet mer då man 
ser hur det tillverkas och omvårdas. 
Produktionen av de finaste viner är 
en långprocess där inget lämnas till 
slumpen. Vindruvorna väljs med om-
sorg och träet importeras exklusiv 
för att tillverka vinfaten u
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alla tre grupper kommer fram till 
fiket - beläget 700m över havet - 
samtidigt. Solen skiner och utsikten 
över berg, dalgång och hav påmin-
ner om “The Who’s” hit från 60 talet 
– “I can see for miles”. 

Morfar
Jag snackar med en äldre cyklist 
från hemlandet England som råkar 
befinna sig på samma fik. Det kom-
mer fram att hans svärfar vann OS 
medalj 1928 och tävlade med min 
morfar på 20-talet. Morfar var något 
av en cykellegend i England och satt 
världsrekordet för 24 timmars tan-
dem just 1928. Tillbaka till vardagen 
och några cyklister handlar vykort 
innan hemresan till hotellet.

Cykelbutik
Måndag kväll är det besök på cykel-
butik som gäller. På tre brutna språk, 
engelska, svenska och italienska 
lyckas alla får sina ärenden genom-
förda och vi hinner ta en fika på 
kvällen innan bussen åker. 

ten från England som tog silvret på 
Nove Colli i år. Efter det tar jag min 
grupp på en båttur - 10m tvärs över 
den smala kanalen - inget som är 
nödvändigt men en liten tradition jag 
har skapat de senaste åren för “min” 
grupp. Glada gänget hinner refrän-
gen från “I am Sailing” under turen 
som tar 90 sekunder. Kul!
Lunchen i San Leo
Tisdag kväll kopplar vi av vid poolen 
och senare tar jag en promenad runt 
Misano centrum med några andra. 
Nästa dag tar vi oss an veckans 
kraftprov, klättringen upp till San 
Leo. Vi skulle aldrig hinna fram och 
tillbaka före lunch men onsdagen är 
vår speciella tur under Chase The 

2 - 11 oktober
Som initiativtagare och ledare är jag 
glad att resan kan nu äga rum för 
tredje året. Under de första två åren-
har vi inte haft en droppe regn.

Bonus
Förväntningar var stora då vi kom 
ner till Misano och checkade in på 
hotellet på lördagen. Vi hann ut en 
sväng redan på eftermiddagen. Det 
är en bonustur vi ibland kan hinna 
med om bussresan går väldigt 
bra. Vi hade resenärer som aldrig 

hade cyklat i Italien tidigare. Frälst 
som jag är i Italien är jag alltid lite 
avundsjuk på de cyklister som är på 
sin första upptäcktsresa i cykelns 
paradis. 

oramiska vägen och vi stannar och 
tar kort några gånger. Som erfaren 
ledare i trakten kan jag de bästa 
ställen för att samla ihop gruppen 
efter de några små backar där vi 
har frifart. Efter fika i Pesaro delar 
vi på oss. Jag tar några av de mest 
ivriga över Tavullia och en annan 
ledare åker med resten platta vägen 
tillbaka till Misano.

Cykelteknik
På söndag kväll har vi en ge-
nomgång om cykelteknik och 
cykelns inställning. Frågorna är 
många och vi ledare hjälpas åt och 
svarar på allt. Som vanligt lägger 
vi upp kartan över morgondagens 
tur. Det sägs att alla vägar bär till 
Rom men på måndag leder alla våra 
vägar till San Marino. Med diverse 
ruter av olika svårighetsgrad lyckas 

Chase The Sun Hösten 2009
Reseskildring av Garry Jones

Jakten är över! - Soluppgång från hotellet

Riminibukten

Porten till San Marino

Marco Pantani - RIP, Ride In Peace

Lunchen smakar!

Trevlig personal i Cykelbutiken

Pesaro
Efter det lilla smakprovet på lördag 
börjar veckan på allvar på söndag 
morgon. Fördelen med bussresan 
är att vi har inga borttappade cyklar 
eller väskor att ta itu med och alla 
grupper kommer iväg utan problem 
prick klockan 9.00. Jag och min 
grupp cyklar till Pesaro via sk Pan-

Pantani
Väderrapporter för veckan är riktigt 
lovande, det har varit mellan 23°C 
och 28°C och några har badat i ha-
vet. Efter 2 dagar med några backar 
lägger vi in platta turen till Ces-
enatico på tisdagen. Väl där besöker 
vi Marco Pantani’s grav och närläg-
gande museet. Vi fikar vid kanalen i 
stan och jag kommer i samtal med 
ett engelskt par. Det visar sig vara 
föräldrarna till Jamie Burrow, cyklis-
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Sun. Hotellet kör ut lunchen till top-
pen av San Leo. Än en gång kommer 
alla grupper dit samtidigt efter att ha 
valt tre olika vägar dit. De mest ivri-
ga har även hunnit med berget “Cip-
po” på vägen till San Leo. Lunchen 
innehåller allt man kan tänka sig och 
de storslagna vyerna över de vid-
sträckta dalgångarna gör detta till en 
av de finaste turer jag har varit med 
om. Med lunchen redan avklarat kan 
vi erbjuda vi stadsbesök till Rimini 
som alternativ på hemvägen. Några 
nappar på den möjlighet och ett 
par timmer senare fikar vi på torget 

i Rimini bland 
stenmurarna 
från tiden före 
Kristus. 

Glass
Torsdagen 
cyklar vi till 
Urbino och än 
en gång är alla 
där samtidigt. 
Jag tar min 
grupp hem via 
en otrolig 15km 
utförsbacke. 
Varje gång man 

tror man har kommit ner svänger 

man runt en serpentin kurva och en 
ny dalgång öppnar sig. Lite senare 
har vi en liten tuff klättring upp över 
Tavoleto men vi hinner med en liten 
oplanerat glasstopp där. Glada min-
ner.

Vingård
Torsdag kväll besöker vi en när-
läggande vingård. Efter en guid-
ing bjöds vi på tilltugg och sedan 
erbjuds vi att köpa vin direkt från 
personalen som har tillverket vinet. 

Urbino

Tavoleto

San Leo

Fano
Sista dagen tar jag en grupp via rik-
tigt fin plattkörning vid havet ner till 
Fano. Vi fikar vid ännu ett fint anrikt 
stadstorg och sedan väntar några 
backar vid inlandet. Väl hemma 
på hotellet börjar vi plockar ihop 
våra grejer. Under veckan har vi en 
cykelshop med reservdelar, Enervit 
och glasögon från Sport Optik. 
Tre fullträffar
Jag har varit med om några resor 
till Italien. Men detta var verkligen 

en fullträff med bara glada positiva 
resenärer och konstant sol och 
värme. Nice! De andra ledarna har 
jobbat hårt under veckan och alla 
är nöjda. På kvällen reflekterar vi 
hur otroligt det är att vi har klarat tre 
år i rad utan en droppa regn under 
våra höstresor. Tre fullträffar med tre 
skott!

Cityfesten
Fredag kväll är 
vi några stycken 
som åker in till 
cityfesten i Rimini 
tillsammans med 
ledningen från 
hotellet. Lördag 
morgon packar 
vi bussen och 
cykelsläppet och 
så styr vi kalaset 
mot Sverige. Där 
hemma väntar 
vinter, snö, regn 
och rusk. 

Italienska drömmar
Återigen har jag lärt känna några 
nya glada resenärer som säkerli-
gen kommer att göra mig sällskap 
i mina Italienska drömmer under 
vintermörkret. På återseende - mina 
vänner!

2010
Är du sugen på en höstresa? Då 
man har anmält sig har man en an-
ledning att hålla igång med cyklin-
gen under hela sommaren. Håll utkik 
efter nästa månads nyhetsbrev från 
Cykeltours!

Egen reseskildring?
Skicka gärna in en reseskildring från 
en av våra resor. Vi kommer att välja 
ut en för publicering i varje månads-
brev. Alla som publiceras belönas 
med ett presentkort.

Skickas till
news@cykeltours.se
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news@cykeltours.se
Vår emailadress för email gällande 
nyhetsbrevet. Skicka gärna in en 
reseskildring eller några rader om 
varför just du väljer cykeltours. Bifo-
ga  bilder. Allt som publiceras belö-
nas med presentkort. Alla inskickade 
bilder kan komma att publiceras på 
nätet och i kommande nyhetsbrev. 

Info om våra resor
0250 167 42
076 11 567 42
info@cykeltours.se 
 
Material till nyhetsbrevet
news@cykeltours.se 
Allt är intressant och det som public-
eras belönas med ett presentkort. 

Riolo 2009

Lever hela året:
Motionskalendern innhåller deltaga-
kort för Cykel 42. Priserna lottas ut 
under november 2010. Kalendern 
trycks i februari. Därför “lever” 
kalendern hela året och blir cyklis-
ternas bibel hela säsongen. Vill ert 
företag eller förening / din arbetsgi-
vare når ut till alla motionäer?  
Annonsera!  
Vi erbjuder förmångliga annons-
priser 
Utkommer: Feb 2010
Format: A5 4-färg
Omfång: 48 sidor
Upplaga: 30 000 ex

Annonspriser föreningar:
Helsida: 7 000 kr
Halvsida:  4 000 kr
Kvartssida: 2 200 kr

Annonspriser företag:
Helsida 9 000 kr
Halvsida 5 000 kr
Kvartssida 2 800 kr

Annonsbeställning
mk@cykeltours.se

Info
Garry Jones
0250 167 42
076 11 567 42

Korrekt emailadress?
Via länken nyhetsbrev på vår hem-
sida kan du ange vilken emailadress 
du vill få kommande nyhetsbreven 
från oss. Där kan också ange email 
adresser som inte längre gäller. Du 
kan också svara oss direkt med “re-
move” som ämnet om du vill ta bort 
din emailadress från sändlistan.

Breaking News! 
Cykeltours ska ge ut motionskal-
endern över de SCF sanktionerade 
motionslopp. Mer om det i decem-
berbrevet och hur allting hör ihop.

Cykeltours ger ut Motionskalendern 2010


