Bed+Bike: Certificeringsfordele & kriterier
Gældende for destinationer og bureauer
Pris: Basis: 2.000dkk ex moms året, Premium: 3.500 ex moms om året
(obs. Gratis for Aktiv Danmark Partnere)

FORDELE
Fælles rammer for udvikling af cykelturisme på destinationen
Mulighed for at benytte sig af certificeringslogoer på eget
markedsføringsmateriale - offline og online
Fælles markedsføring af certificeringsordningen samt
cykelturismeoplevelser - herunder synlighed på BettundBike.de samt
i tilhørende app
Mulighed for at blive en del af den samlede markedsføringsindsats
for at fremme aktive kvalitetsoplevelser i Danmark
Aktiv Danmarks nyhedsbrev hvori du bl.a. kan læse om kommende
muligheder for at blive involveret i udviklings- og
markedsføringstiltag.
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Kvalitetskrav for destinationer og bureauer
Generelt

Cykelturisme skal være i fokus på destinationen/bureauet og prioriteres i
organisationens markedsføring. Cykeloplevelserne på destinationen skal
vedligeholdes, og videreudvikling af cykelpakker og oplevelser tilstræbes.

Overnatningstilbud

I destinationen er der mindst 2 overnatningssteder, som lever op til
kvalitetskravene for Bed+Bike overnatningssteder, herunder campingpladser.
Destinationen/bureauet opfordres til at sprede kendskabet om Bed+Bike
certificeringen blandt det lokale erhverv med henblik på at skabe en stærk
cykeldestination med et bredt udvalg af cykelvenlige overnatningssteder.

Cykeludlejning

Destinationen/bureauet skal kunne vejlede omkring cykeludlejning eller skal
selv tilbyde det.

Rutebeskrivelse og cykelkort

Destinationen/bureauet skal kunne tilbyde en oversigt over cykelruter og
eventuelle rutebeskrivelser i egnen fysisk eller digitalt. Rutebeskrivelse og kort
bør være udformet på dansk, engelsk og tysk. Yderligere sprog er et plus.
For kvalitetsmærkede aktører, der producerer cykelkort og tilhørende
rutebeskrivelser, skal beskrivelserne indeholde følgende:
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Øvrige anbefalinger til
destinationen/bureauet

➢
➢
➢

➢

Bed+Bike certificerede overnatningssteder
Indkøbsmuligheder
Overnatningssteder (Bed+Bike certificerede overnatningssteder markeres
med det officielle logo)
Spisemuligheder (kroer/restauranter, caféer, cafeteriaer osv.)
Cykelværksteder
Seværdigheder
Toiletter
Badestrand(e)
Borde & bænke langs ruten
Tilbud eller salg af områdets cykelkort
Personalet eller tilknyttede personer til destinationen/bureauet skal kunne
rådgive om målgruppe og vejforhold for cykelruterne i området
Destinationen/Bureauet skal have cykelferierelevante informationer på sin
hjemmeside på dansk, tysk og engelsk inkl. omtale af Bed+Bike og link til
www.aktivdanmark.dk
Information om lokale forhold:
o Forslag til éndagsture i området
o Tog-, bus- og færgeplaner
o Adresser, åbningstider og tlf.nr. på de nærmeste cykelsmede,
cykeludlejningssteder og spisesteder
o Dagens vejrudsigt
o Information om andre kvalitetsgodkendte overnatningssteder i
cykeltemaet i området
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