
Cykelsafari til Unesco Verdensarv omkring Madrids september 2021 

  
Toledo.    Segovia. 
 

Turen går med uret rundt startende i Toledo, der ligger syd for Madrid. Der er tale om en rejse 

gennem store dele af Spaniens historie fra romertiden til nutiden. Vi cykler på små veje mellem store 

borge, klostre, amfiteatre, akvadukter, bymure forbi steder, der er anerkendt som Unesco Verdensarv 

og slutter med en aften i nutidens Madrid. 
 

Lørdag 25. sept Transfer Madrid – Toledo (629 moh) 

Ankomst Madrid og transfer til Toledo, som var landets hovedstad i det 15. årh.  Byen 

rummer kulturminder fra såvel jøder, arabere som kristne med smalle gader og stejle trapper. 
  
Søndag 26. sept  til El Tiemblo     52.1 km +553 m 

Her er vi ude i flot natur med mange vandreruter og høje træer. Vi bor i en minde by med 

5000 indbyggere ved floden Alberche i den sydlige del af Gredosbjergene. 
  
Mandag 27. sept Avila (1100 moh)       66.7 km +1252 m 

Avila er en utrolig fæstningsby med bymur og 25 tårne, romerne byggede det første allerede i 

3. årh. f.v.t. Byen blev genopbygget i det 11. årh. og havde en opblomstring i det 16. årh. i 

forbindelse med industrialiseringen af uldproduktionen. 
  
Tirsdag 28. sept El Escorial (909 m.o.h.)   62.8 km +1146 m 

En mindre by på nu 13.000 indbyggere på kanten af Sierra de Guadarrama ved floden 

Aulencia. Oprindelig en landby hvor klosteret San Lorenzo blev bygget.  
 

  
El Escorial                                                                     Alcázar 
  
Onsdag 29. sept Segovia (1002 moh)   60.1 km +1110 m 

Den romerske aquadukt er virkelig imponerende. Det gælder også den indre by med 

katedralen og Alcázar slottet. Både aquadukt og den gamle by blev i 1985 erklæret for at være 

Unesco verdensarv. www.turismodesegovia.com  
  

http://www.turismodesegovia.com/


Torsdag 30. okt Pedraza 48.5 km +652 m. Velbevaret by fra middelalderen med slot.  
 

Fredag 1. okt Miraflores de la Sierra 63.4 km +1424 m 

Nordlig forstad til Madrid med naturlige kilder. 

  
  
Lørdag 2. okt Madrid   62.5 km +510 m 

En overnatning her, men man kan selv forlænge, hvis man vil have mere tid i byen. 
  
Cykler: We can have the Specialized SIRRUS with rack and a pannier per person. 

https://www.specialized.com/es/en/mens-sirrus-alloy-disc/p/134215 
 

Prisen er 9.500 kr. for 8 overnatninger på 3-stjernde hoteller i dobbelt/twin værelse med morgenmad, 

cykelleje, transfers, kort og guide.  Ruten og vejforløb kan ses her: 

https://ridewithgps.com/routes/31756505 Tilmelding til JE@Friefugle.dk  senest 1. juli 2020. 
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