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Oplev Kulturhovedstaden på to hjul  

Med den ny cykelguide, Kulturringen – culture by bike, kan du indsnuse den Europæiske 
Kulturhovedstad Aarhus 2017 til dig på tætteste hold, mens du triller gennem det smukke Østjylland på 
to hjul. 

Cykelguiden Kulturringen - culture by bike giver dig tips til cykel- og kulturoplevelser på en 450 kilometers rute 
gennem Favrskov, Norddjurs, Odder, Samsø, Skanderborg, Syddjurs og Aarhus. Ruten er skabt i fællesskab af 
de syv kommuner, som hver har bidraget med deres højdepunkter indenfor natur og kultur. Kulturringen er rig på 
oplevelser med både smukke strækninger af dansk natur og kulturelle oplevelser.  

Cykelguiden beskriver 20 unikke, sammenhængende ture med kort, billeder og tekst. Der er gode råd til 
overnatning, transportlogistik, mad, færger og turbåde, så både de veltrænede, små og eller trætte ben kan 
være med.  

”Kulturringen - culture by bike gør det nemt at forberede din Aarhus 2017-cykeltur. Guiden viser nye måder at 
opleve egnen på via museer, gravhøje, runesten og kunst i landskabet. Der er masser af spændende 
fortællinger langs ruten.  Men man kan også finde gode udsigtspunkter eller nærmeste toilet, galleri, café, 
gårdbutik, herregård eller iskiosk,” siger Rebecca Matthews, administrerende direktør i Europæisk 
Kulturhovedstad Aarhus 2017. 

”Det er så nemt at hoppe op på cyklen. Og det er ligeså nemt at hoppe af cyklen og gå om bord i alt, der byder 
sig til undervejs. God tur ud på Kulturringen,” skriver Klaus Bondam, direktør i Cyklistforbundet, i guidens forord.  

Fonden Aarhus 2017 har støttet Kulturringen, der er udarbejdet i samarbejde med Aarhus Cykelby, med hjælp 
fra Cyklistforbundet, Visit-organisationerne, lokale seværdigheder og aktører. 

Guiden henvender sig til både motionister, familier, el-cyklister, cykeltrailerfolket og elitecyklister. Den findes på 
dansk og engelsk, koster 50 kroner og kan købes hos udvalgte boghandlere og visit-organisationerne for de syv 
kommuner. 

Læs mere på www.kulturringen.dk og www.facebook.com/kulturringen.dk/  Foto: Morten Rygaard. 
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