
TOSCANA 2012 
Træningslejr eller cykelferie, der er plads til alle uanset niveau. 

 
 

Området Toscana er som et 
maleri; høje bjerge, bakker med 
vinmarker, olivenlunde og små 
charmerende middelalderbyer, og 
historiske byer med mange 
kulturskatte. Lyder det tiltalende, 
så er det med at sætte kryds i 
k a l e n d e r e n  o g  k on t ak t e 
Cycling4focus.dk. Vi vil planlægge 
turene således, at I komme til at 
cykle på små veje, hvor I vil opleve 
den fantastiske toskanske natur 
og hvor trafikken er begrænset. 
Ud over cykling vil der kunne 
arrangeres aktivitet af mere 
kulturelt karakter.  
 

 
 
 

Vi har aftaler med hoteller og 
agriturismo (overnatning på gårde 
med som kan have egen vin og 
olieproduktion) tæt ved Lucca 
eller i Marina di Pietrasanta. Her 
kan I vælge mellem ¼, ½ eller 
helpension.  Overnatnings- 
mulighederne ved Lucca ligger tæt 
på byen, og dog samtidig et sted, 
hvor I let kan komme ud på 
træningsturene uden at skulle 
igennem byen. Ved Marina di 
Pitrasanta ligger stranden og 
middelhavet bare 50 meter fra 
hotellet.   

 
 
Transport til Italien: I sørger selv for transporten til Italien. Enten i bil eller med fly. 
Ryanair har en direkte rute fra Billund til Pisa (www.ryanair.com), og Norwegian fra 
København til Pisa (www.norwegian.dk). Vedr. transport af cykel, så koster det f.eks. 
med Ryanair €80 t/r.   
 
Transport i Toscana: Ryanair flyet Billund-Pisa ankommer ved midnat, hvor der ikke 
er mulighed for offentlig transport. Derfor vil vi kunne arrangere, at der bliver lejet en bil 
eller reserveret bus/taxa transport til/fra Pisa lufthavn. Hertz biludlejning samarbejder 
med Ryanair, og her kan der lejes biler til rimelige priser, hvis der gøres via Ryanair’s 
hjemmeside, derudover lukker Hertz biludlejning i Pisa lufthavn først kl. 1.  
 



Aktiviteter 
 

I det naturskønne og samtidige kulturelle område omkring Lucca, kan vi for eksempel 
være behjælpelige med at arrangere følgende aktiviteter. 

 
 
Torre Pendente: Det vil være oplagt at aflægger Det Skæve Tårn i Pisa 
et besøg. Dette kan både foregå på cykel, med tog, bus eller i bil, helt 
op til den enkelte. Det Skæve Tårn er igen blevet åbnet således at 
publikum igen kan komme op på toppen, og nyde den fantastisk 
udsigt, specielt på en solskinsdag, som der er mange af i Toscana.. 
 
 
 

 
 
Monte Serra test: Få målt din tid på den ca. 6,5km lange opstigning 
af Monte Serra fra Buti, og herved kan du direkte sammenligne dig 
selv med de bedste cykelryttere i verden. I kan også vælge at få 
foretaget en mere videnskabelig test på SRM træningscenteret i Lucca, 
og få en rapport med hjem, som beskriver jeres cykelmæssige fysiske 
niveau.  

 
Besøg på vingård: Hvis der er tilslutning nok til dette, kan der 
arrangeres besøg på et fattoria (vingård), hvor I kan smage på den 
lokale olie og vin. Nogle fattoria’er server derudover en velsmagende 
frokost med lokale retter, hvor der lægges vægt på at benytte egne 
råvarer. Et besøg på et fattoria kan kombineres med en cykeltur; I 
ender jeres træning til frokost med vinsmagning, og der vil så bliver 
arrangeret transport tilbage til Lucca for jer og cyklerne. 

 
 

Guidet tour i Lucca: Her kan I med stor fordel vælge at benytte Lise 
som guide, da hun har taget en uddannelse som turistguide i Lucca 
provinsen. Hun vil guide jer rundt i Lucca og fortælle jer om byens 
fantastiske historie, samt vise jer nogle af byens mange 
seværdigheder, og give tips til shopping samt gode barer og 
restauranter. Selvfølgelig kan I også vælge at gøre det på egen hånd. 
Vi ligger inde med kort og informationer om Lucca. 
 
 
Kaffe hos konge af cappuccino (Re del Cappuccino) i 
Monsummano: Man har ikke været på træningslejr eller cykleferie i 
Toscana, hvis man ikke har aflagt il Re et besøg.  
 
  

 
 



Turguider: 
 
 

Lise Horslund Christensen: Har Boet i og omkring Lucca de 
sidste 7 år, de 3 første kørte kun på det italienske cykelhold 
Aliverti Bianchi. Siden har hun taget en uddannelse til 
turistguide, og derved fået stor kendskab til området omkring 
Lucca både historisk og kulturelt. Hun har de sidste 3 år 
arbejdet som cykelguide i Lucca, og nu også som turistguide. Lise 
taler flydende Italiensk. Har I brug for at få anbefalet et godt og 
hyggelig sted at spise til en fornuftig pris, eller gode råd og fif til 
Lucca-området, så er det Lise I skal spørge. Lise er bosiddende i 
Lucca.  
 
 

 
 

 
 

Preben Svenningsen: Gammel væddeløber, der ikke kan holde 
sig fra cyklen; har kørt i A-klassen i Danmark indtil 2005. Nu 
bosat i Lucca og gift med Lise. Preben vil være behjælpelig med 
træningen eller cykelturene, og han kan også begå sig på det 
italienske sprog. Preben har gennem en årrække arbejde med  
SRM cyklecomputere, et avanceret træningssystem, som bruges 
af de bedste cykelryttere i verden, men denne baggrund vil han 
kunne hjælpe cykelryttere på alle niveauer til at planlægge 
træning, så den passer til den individuelle rytter.   
 
 

 
Allan Johansen: Tidligere professionel cykelrytter på alverden 
landeveje, hvor det bl.a. blev til et Danske Mesterskab i landevejs 
cykling og Tour de France deltagelse. De 12 år som professionel 
har givet masse af erfaring med træning og motivationen dertil. 
Dette bruger Allan i de daglige arbejde som træner for diverse 
cykel motionshold og som personlig træner for bl.a. Michael 
Reihs nummer 3 ved DM og Christine Siggaard nummer 3 ved 
junior VM. 
Selv Allan kender cykelterrænet omkring Lucca idet i hans tid på 
team CSC/Saxo Bank han har være på talrige træningslejer i 
Toscana og Lucca området, og efter hans mening et at de bedste 
trænings områder i verden. 

 
Kontakt info: 

 
 
Allan johansen 
+45 51 36 34 01 
allan@focus4cycling.dk 
www.focus4cycling.dk 
 

 


