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DELTAG I PÅSKECYKELJAGT
Gul er både Tourens og påskens farve - derfor har vi lavet en lille
påskekonkurrence. Tag på jagt efter gule cykler langs Tour de
France-ruten i Slagelse Kommune og vind et påskeæg fyldt med
Tour-merchandise.
Læs mere om, hvordan du deltager i konkurrencen i vores opslag
på Facebooksiden ”Touren over Broen” og/eller på Instagramprofilen ”tour_over_broen”.

OPLEVELSESTURE MED DGI & SLAGELSE CYKEL RING
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Sammen har DGI og Slagelse Cykel Ring planlagt tre oplevelsesture, hvor du på din cykel kan komme rundt i kommunen og møde
nye mennesker. læs om de tre oplevelsesture ved at trykke på dem
nedenfor:
1. maj kl. 10.00-12.00: MTB / Gravel bike tur på ca. 25 km
15. maj kl. 10.00-12.00: landevejs tur på ca. 40 til 50 km
29. maj kl. 10.00-12.00: landevejs tur for kvinder ca. 30 km

BØRNETOUR I KORSØR D. 8. MAJ

Den 8. maj kl. 10.00-12.45 afholdes der BørneTour på Halsskov
Færgehavn. BørneTour er et begyndercykelløb for børn og unge i
alderen 3-15 år. BørneTour handler ikke om at cykle hurtigt eller
komme først - alle kan være med uanset fart, cykeltype og
ambitionsniveau. Alle deltagere modtager en guldmedalje,
diplom og goodiebag.
læs mere om BørneTour, og hvordan man tilmelder sig hér.

STATUS PÅ TRAFIKFRONTEN D. 2. JULI
Det er ingen hemmelighed, at Touren kommer til at udfordre den
travle sommertrafik. I takt med at diverse tilladelser bliver
godkendt, vil vi offentliggøre flere detaljer. Lige nu ved vi følgende:
- Storebæltsbroen er lukket i begge retninger fra kl. 13.00-18.00
- Motorvejen er lukket fra 40A og frem til Broen fra ca. kl. 12.30
- Ruten vil være spærret fra ca. kl. 12:00 (præcis tid kommer senere)
- Alle sommerhusveje skal fritholdes for parkering
- Alle offentlige parkeringspladser og vejarealer er betalingsparkering på dagen – gæster opfordres til at købe billet på forhånd.
Interaktivt kort bliver offentliggjort i maj 2022.
Vil du vide mere om Tour de France 2022? Abonner på vores nyhedsbrev hér
eller følg den officielle hjemmeside for GRAND DÉPART COPENHAGUE DANEMARK hér

