Pressemeddelelse:
Nyt koncept styrker cykelturismen i Danmark
Dansk Turismefremme og dets netværk Aktiv Danmark lancerer et nyt cykelkoncept i Danmark: Bed+Bike.
Bed+Bike er en certificeringsordning for overnatningssteder, og i løbet af 2014 vil ca. 80 overnatningssteder
være med i ordningen. Et Bed+Bike certifikat på overnatningsstedet viser, at stedet er cykelvenligt, dvs. at
der er særlige faciliteter for cyklister.
Ordningen stammer fra det tyske cykelforbund, som I 1995 udgav en liste med 216 overnatningssteder,
som deres medlemmerne anbefalede. Siden da har ordningen vundet stort indpas, og der er nu mere end
5300 cykelvenlige overnatningssteder i Tyskland. Bed+Bike findes også i Sverige, Østrig og Luxemburg.
Dansk Cyklist Forbund bakker op om Bed+Bike i Danmark med Aktiv Danmark som formel ejer af ordningen
i Danmark.
Projektleder Peter Graversen fra Aktiv Danmark udtaler:
”Idéen med Bed+Bike er at give de cyklende turister en garanti for, at de kommer til et cykelvenligt
overnatningssted. De har brug for sikker opbevaring af cyklen, lidt værktøj samt en morgenmad der giver
energi til de mange kilometer, cykelturister kører. Især de tyske turister vil opleve genkendelighed ved
Bed+Bike, og det er dermed ideelt til at styrke markedsføringen af Danmark som verdens bedste cykelland.
Samtidig er Bed+Bike konceptet helt i tråd med Dansk Turismefremmes ambition om at udvikle den lokale
turisme under en national paraply – her cykelturisme. Dansk Turismefremmes netværk Aktiv Danmark
deltager i det nationale initiativ, ”Powered by Cycling: Panorama”, der fremmer cykelturisme.
Det forventes, at omkring 80 overnatningssteder træder ind i ordningen i løbet af 2014, hvor mange af
Aktiv Danmarks kvalitetsmærkede medlemmer allerede er kvalificeret til at blive Bed+Bike
overnatningssted.
”En stolt cykelkultur, det smukke danske landskab og gode cykelruter gør allerede Danmark til et godt
feriemål. Med Bed+Bike bliver det endnu mere attraktivt at vælge Danmark til cykelferien”, slutter Peter
Graversen.
For yderligere information:
Kontakt Dansk Turismefremmes formand Anne-Mette Knattrup på tlf. 46 98 51 86, projektleder i Aktiv Danmark Peter
Graversen på tlf. 52 58 36 50 eller Jesper Pørksen, projektleder for Powered by Cycling Panorama på tlf 24 92 47 14.
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