En MTB-oplevelse ud over det sædvanlige
Oplev en guidet tur på 3 fede mountainbikespor om dagen, og læn dig
tilbage og nyd en gourmetmiddag og hygge om aftenen …
Lyder det som noget for dig, så skal du endelig læse videre

skovcykling.dk arrangerer her en fantastisk overnatningstur til Svendborgs smukke natur alt du skal gøre er at møde op med din MTB og god energi
Vi mødes ved Hotel Christiansminde i Svendborg, så vi kan være klar på cyklen kl. 9.30.

Vi starter dagen med at cykle de 13 km ud til Skovhuggeren.
Skovhuggeren har på rekordtid opnået status som ét af
de bedste spor i Danmark. Det ligger i Egebjerg Bakker
med udsigt ud over det Sydfynske Øhav, og består af et
17 km langt blåt og rødt MTB-spor med sorte og orange
sektioner der kan tilvælges.
Sporet åbnede i 2016 de første 12 km, i 2017 er der
åbnet yderligere 5 km. Sporet er anlagt, så de kan køres
året rundt. Der bliver hele tiden bygget nye elementer til
de allerede mange fede broer, gaps, berms osv.
Der er fokus på et godt flow, og har en sværhedsgrad
der egner sig den engagerede MTB-motionist med
nogen rutine. Svære og tekniske passager er et tilvalg
for de øvede.
Alle konstruktioner i skoven er anlagt på en måde så de falder så naturligt ind i skoven
som muligt. Der anvendes kun naturmaterialer, og der tilstræbes at skabe et smukt og
æstetisk spor.

Så går turen til Dådyrsporet ved Valdemars slot.
Valdemars Slot har åbnet en del af deres skov til brug af
en nyligt lavet mountainbike bane.
Banen er blevet lavet i meget kuperet terræn på ca. 5,2
km, og ruten er derfor ikke iblandt de længste men
sværhedsgraden er til at tage at føle på med ca. 130
højdemeter.
Efter en runde eller 2 vil servicevognen finde os, og
levere en sandwich og drikkelse, som bliver indtaget i
naturen

Det sidste spor vi skal besøge er Svendborgsporet, som ligger 1,5
km fra Christiansminde hotel
Svendborgsporet ligger i Svendborgs østlige skove og
består af i alt godt 8 km veletablerede singletracks med et
rødt spor på 4,3 km, med sværhedsgraden middel, og et
blåt spor, også på 4,5 km, med sværhedsgraden let.
Sporet består næsten udelukkende af singletrack i skov
og igennem en grusgrav. Der er masser af skarpe op- og
nedkørsler, flow og fine tekniske elementer som bumps,
drops og berms. Det er muligt at køre uden om det
sværeste, så de fleste vil kunne være med.

Så er energien vist ved at være brugt, og vi kører tilbage til
Christiansminde Hotel hvor der vil være tiltrængt afslapning og
hygge resten af dagen.
Køkkenchefen sørger for en 3-retters gourmetmenu og kaffe.
Aftenen er ikke programlagt.
Vi siger tak for nogle gode timer sammen med morgenmad i Hotellets
panorama restaurant næste morgen.

Pris for opholdet: kr. 1575,00.
Opholdet inkluderer:
• 3-retters menu – efter køkkenchefens valg og kaffe. Drikkevarer er for
egen regning.
• Overnatning og morgenmad i delt dobbeltværelse(standard)
• Mulighed for enkeltværelse mod merbetaling.
• Betaling for benyttelse af MTB-spor/entre.
• Guide der cykler med på turen.
• Frokost sandwich (lørdag).
Det hele foregår d. 15.-16. september (lørdag-søndag)
Turen gennemføres kun ved minimum 10 tilmeldte.

