VIL DU VIDE MERE ?

HER KAN DU LEJE CYKLERNE
BORK HAVN VIKINGEGOLF
Kirkehøjvej 11A
6893 Hemmet
v. Birthe Høst
+45 75 28 03 44
www.feriepartner.dk/bork-havn/

Ringkøbing-Skjern Kommunes hjemmeside
https://www.rksk.dk/borger/kultur-og-fritid/friluftsliv/
fjorden-rundt

Ringkøbing-Skjern Kommune

HVIDE SANDE BIKE
Fyrvej 10
6990 Hvide Sande
v. Martin Thygesen
+45 21 23 07 58
www.hvidesandebike.dk/

Land, By og Kultur
Smed Sørensens Vej 1
6950 Ringkøbing
Kontakperson:
Heidi Vang Grosmann
+45 99 74 13 90

Følg Fjorden Rundt på Facebook

PRISER
BORK HAVN VIKINGEGOLF
Trehjulet cykel 			
400
					100
Tandem el-cykel			
400
					100
El-cykel med plads til kørestol
400
					100

kr/uge
kr/dag
kr/uge
kr/dag
kr/uge
kr/dag

HVIDE SANDE BIKE
Tandem el-cykel			450 kr/uge*
El-cykel med plads til kørestol
450 kr/uge*

*Cyklerne udbringes til sommerhus.

Hent appen Fjorden Rundt

Fjorden Rundt
// Specialcykler

Alle skal have mulighed for at cykle Fjorden Rundt!
Ringkøbing-Skjern Kommune ønsker at være den cyklende turistkommune med ”cykeloplevelser i verdensklasse – for alle”. Det betyder,
at det skal være muligt for alle at komme ud at opleve området omkring Ringkøbing Fjord på cykel. For at sikre alle får lige mulighed
og adgang til områdets oplevelser og natur, har kommunen indkøbt tre specialcykler. Cyklerne lejes ud i samarbejde med Bork Havn
Vikingegolf og Hvide Sande Bike.

VELO PLUS M. MOTOR

VIKTORIA

TWINNY TANDEM PLUS

Velo Plus giver mulighed for at komme ud at cykle
med kørestolsbrugere. Cyklen er fremstillet til
mange forskellige typer af kørestole med bredde
op til 74 cm og en maksimum brugervægt på 200
kg.

Viktoria er en trehjulet cykel med to forhjul, som
giver høj komfort og højere sikkerhed. Det ekstra
hjul giver desuden god balance ved start, stop og
på- og afstigning.

Twinny Tandem Plus er en trehjulet tandem cykel.
Med to baghjul sikres stabilitet og sikker kørsel
under alle forhold, selv når cyklen står stille. Ud
over at have et ekstra baghjul er der mere afstand
mellem de to cyklister.

Med Velo Plus fås
Hurtig og effektiv fastspænding af både
bruger og kørestol
Dobbeltstyring på begge forhjul
God og effektiv nedbremsning ved hjælp af
hydrauliske skivebremser
Motor til hjælp af lange og/eller stejle
strækninger.

Med Viktoria fås
God stabilitet – også i svingene
Behagelig og sikker cykeltur
Sikker bevægelse i trafikken
Let på- og afstigning for cyklisten

Med Twinny Tandem Plus fås
Sikker bevægelse i trafikken
Let på- og afstigning for begge cyklister
Individuel indstilling af pedalfunktioner
Motor til hjælp af lange og/eller stejle
strækninger

