Välkommen *ll 6 innehållsrika cykeldagar i Uppland Västmanland 18-23/8

Resan passerar Västerås-Strömsholms kanal-Engelsbergs bruk-Sala Silvergruva-Wiks slo< och andra sevärdheter. Vi cyklar
mestadels på belagda småvägar och bor blandat från vandrarhem Bll hotell och konferensanläggningar, allBd i 2bäddsrum. Inte minst äter vi go< och umgås som vanligt under lä<samma former.
18/8 Samling vid Bålsta pendelsta*on kl 10.00. Färden går nord o väst genom jordbruks-landskapet och mindre byar med
piHoreska medel*dskyrkor, vid någon av dem intar vi vår lunch, (som medtas hemifrån). FortsäHning västerut *ll Orresta
Golf- o Konferens. Vi äter gemensam middag på kvällen (bordsservering). Distans 60-65 km.
19/8. ETer frukost lämnar vi Orresta och cyklar in i Västerås från öster genom det uppfräschade hamnområdet där nu
bostäder, båtklubbar parker mm anlagts. Lunchen inhandlar vi i någon livsmedelsbu*k längs vägen. Vi fortsäHer via
Barkarö-RyHarne *ll det mycket vackra Borgåsund (glasstopp !) där vi följer Strömsholms kanal *ll vårt boende på
vandrarhemmet i Strömsholm. Orten är mycket känd i ridsportsammanhang och för det vackra sloHet. Boende och frukost
på vandrarhemmet. Kvällens middag äter vi på Gula Hästen 10-15 min promenad. Distans 50-55 km.
20/8 Vid frukost plockar du ihop diH lunchpaket och kan fylla termosen med vaHen. Cyklingen går norrut längs Strömsholms
kanal genom Kolbäck, Hallstahammar, Surahammar och Ramnäs. Sista delen går längs sjön St Nadden och genom skogsbygd
*ll Ängelsberg med ”Oljeön”, världens äldsta bevarade oljeraﬃnaderi och världsarvet Engelsbergs Bruk. Vi sover på
vandrarhemmet och äter *ll middag ”Ängelsbergare” på Café Höjden. Distans 60 km.
21/8 Frukost på Café Höjden, där var och en plockar samman siH lunchpaket. Vi är nu i Bergslagen där huvudnäringen varit
malmbrytning med *llhörande verksamheter. Genom skogsbygder passerar vi ﬂera småorter som Stora Klingbo, Hedåker
och Salbohed på vår väg *ll världsarvet Sala Silvergruva. Vi bor centralt på Hotel Tinget. Middag på egen bekostnad i
centrum. Distans 60 km.
22/8 Vi lämnar Sala och cyklar genom blandat skogs- och jordbruksbygd *lls vi kommer *ll charmiga Örsundsbo, där det blir
lagom med eH glasstopp vid Örsundaån. Vi har ca 15 km kvar *ll vårt boende på Wiks sloH. SloHet har anor från 1200-talet.
Det ägs idag av Region Uppsala som där driver kurs- o konferensgård. På kvällen äter vi sommarbuﬀé. Distans 65 km.
23/8 Vid frukosten plockar vi ihop lunchpaket innan vi cyklar mot GoHsunda, Graneberg och FloHsund. FortsäHningen går
förbi Alsike kloster *ll Knivsta, via Odensala *ll vårt slutmål Märsta. Distans 50-55 km.
Resan är baserad enligt självkostnadsprincipen för gruppens medlemmar och vi reserverar oss för ev. kostnadsjusteringar
pga. antal resenärer eller annat. Cykelfrämjandets Storstockholmskrets ansvarar inte som researrangör, utan gruppen står
egen risk på solidarisk bas. I kostnaden ingår: angivna mål*der, boende och kartor. Lunch torsdag ingår inte utan den tar du
med hemifrån, i övrigt se ovan. Fika, drycker eller ev. inträden ingår ej.
Utöver din personliga utrustning där sängkläder/sovpåse och handduk ingår, ska cykeln vara i goH skick – kolla aH däck och
bromsklossar är fräscha och har slityta kvar – och du ska ha med egen extraslang. Repara*onsverktyg ﬁnns hos färdledaren.
Beräknad kostnad per person 4 200 kr. Anmälan genom insäHning av beloppet på bankkonto nr 6126 152 648 798,
Handelsbanken, med sam*digt mail *ll magnusn13@gmail.com och senast 28/4 2021, OBS ange tydlig avsändare vid
inbetalning. Anmälan är bindande, och erlagd avgiT återbetalas inte, men platsen kan överlåtas. Antalet platser är 16 och
först *ll kvarn gäller, medlemmar i kretsen har företräde.
Välkomna!
Magnus Nilsson, (070-737 25 26). Färdledare.

