
PRAKTISKE DETALJER OG TILMELDING:
Deltagelse på turen kræver, at du kan klare at cykle ca. 
40 km. Deltagelse på Jobbankens cykelhold i ugerne op 
til turen er derfor obligatorisk. Vi cykler hver torsdag kl. 
11.00-13.00. Der er mulighed for at låne en cykel (moun-
tainbike), hvis du ikke selv har en cykel. Husk cykelhjelm, 
påklædning efter vejret og væske og energi i din rygsæk 
til turen. Færgebillet, frokost og en let aftensmad til turen 
hjem med færgen er inkl. i deltagerprisen på 250 kr, som 
betales på MobilePay 68886 eller kontant i Jobbanken. 

OBS: Turen er udskudt til 3. juni grundet en skade på 
færgen der skal udbedres! Ring og hør nærmere hvis du 
ønsker at deltage på turen på 2536 8021.

*Pengene returneres ikke, hvis du bliver forhindret i at deltage i arrangementet.
Der tages forbehold for trykfejl og ændringer.

PROGRAM:
08.15 Mødetid ved Jobbanken 
09.00 Afgang med hurtigfærgen 
 ”Lilleøre”
10.00 Ankomst Sælvig, cykling til
 Tranebjerg, Brattingsborg Gods
12.30 Frokost på restaurant Skipperly
 i Ballen
14.00 Cykling til Kanhavekanalen 
18.45 Afgang med hurtigfærge 
 mod Aarhus
19.45 Ankomst Aarhus – tak for i dag!

Cykeltur til Samsø 

Tag med på en aktiv 
og oplevelsesrig 
netværkstur 
med indvielse af 
hurtigfærgen Lilleøre, 
og hvor vi oplever 
Samsø på cykel 

Mandag den 26. april åbner en ny hurtigfærge-rute: 
Aarhus Havn-Samsø. Færgen kommer bogstaveligt talt til 
at sejle fra Jobbanken, da den lægger til ved Dokk1. 
Jobbanken skal selvfølgelig prøve den nye færgerute og vi 
krydrer sejladsoplevelsen med en heldags-ø-oplevelse 
udover det sædvanlige. Samsø er en oplagt cykel-ø, hvorfor 
vi tager cyklerne med og suger til os af oplevelser på vores 
vej rundt på primært den sydlige del af øen. Vi kommer til 
at tilbagelægge ca. 40 km på cykel, i roligt tempo og med 
masser af pauser indlagt. Højdepunkter på øen som vi 
kommer forbi: Tranebjerg, Brattingsborg Gods, Ballen 
(frokostpause på den berømte restaurant Skipperly), 
Kanhavekanalen og måske Langør.     

TORSDAG
3. JUNI
KL. 8.15-19.45


