Kulturringen er en skiltet cykelrute på 450 km. Ruten og
denne guidebog er resultatet af et samarbejde mellem Odder,
Skanderborg, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs, Samsø og Aarhus
kommuner. Fonden Aarhus 2017 støtter Kulturringen i
forbindelse med Kulturhovedstadsåret Aarhus 2017.
Læs mere på kulturringen.dk
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‘Nothing compares to the simple pleasure of a bike ride …’
har den amerikanske præsident John F. Kennedy sagt en
gang. Og han har jo ret. Der er vitterlig ikke meget i denne
verden, der giver så megen glæde som en cykeltur. Sommer
og vinter, forår og efterår. Enhver årstid har sin egen charme,
når man cykler; både på en ganske almindelig cykel – eller som
motionscyklist. Et hvil i en grøftekant på en solrig sommerdag
efter kilometer efter kilometer op og ned af bakkerne. Ens øje,
der fanger de første blomster i en landsbyhave på en forårsdag.
En kraftig efterårsvind, der giver én en susende fart; vel og
mærke når man har den i ryggen. Den varme chokolade
i termokanden på en iskold frostklar vinterdag. Dette og
tusindevis af andre er mine gode minder fra et dejligt cykelliv.
Jeg bliver så klar i hoved og krop af at cykle. Ikke mindst klar til
at opleve alle de ting man – tilfældigt eller planlagt – kommer
forbi på cykelturen. 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. Verden bliver alt andet lige meget større
på cykel. God tur ud på Kulturringen.

Klaus Bondam
Direktør
Cyklistforbundet
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Om Kulturringen

Sådan bruger du guiden

Kulturringen er en cykelrute – og meget mere
Det er 450 kilometer spækket med kultur- og naturoplevelser.
Ruten er delt op i 20 unikke ruter, hvor alle kan være med.
Vi håber, at denne guide vil give dig lyst og mod på at komme
op på cyklen og ud på opdagelse.

Kulturringen starter i Aarhus C. Derfra går der to ruter ud af
Aarhus. Én mod nord og én mod syd. Resten af ruterne går med
uret mod syd og videre rundt, til de igen ender ved Aarhus.
Derudover er der to ruter på Samsø. Ruterne er beskrevet, så
du sagtens kan følge ruterne den anden vej. På oversigtskortet
kan du se hvilket nummer, de enkelte ruter har. Ikonerne på
kortene henviser til faciliteter på ruterne. Numrene henviser
til de oplevelser, der er beskrevet.

Tæt på oplevelsen – ned i tempo
I denne guide beskriver tekst og billeder det, der venter dig.
Du kommer forbi museer, kunst, slotte, gravhøje, kirker og
andre spor i landskabet, som vidner om egens kultur. Du møder
blinkende søer, brusende hav og betagende bakker. Du kommer
til åer, høje udsigtspunkter, storbyen Aarhus, skove, marker,
landsbyer, stationsbyer og meget mere. Der er mange gode
steder at stå af, og mange gode argumenter for at tage af sted
sammen med børn, familie og venner.
Det skal være nemt at komme afsted
Alle kan bruge lidt hjælp til at komme afsted. I bogen finder
du derfor tips til, hvordan du forbereder dig og din cykel. Du
får også gode råd til overnatningssteder, spisesteder, indkøb,
transport og andet praktisk. Kulturringens ruter er planlagt, så
du nemt kommer til og fra ruterne med enten med tog, færge,
turbåd, bil eller bus. Alle ruterne går ad asfalterede veje, og
indimellem vil der også være cykelsti. Hver rute har sit eget
kort, og ruterne er skiltet. Så kan du finde vej, også selvom
mobiltelefonen er slukket.

Følg Kulturringens skilte
på det meste af ruten >>
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