
 

 

Landsvägscykling med Aktivitus – Gran Canaria 28 jan- 4 feb 2023 

Preliminärt schema för veckan. Ändringar kan förekomma. 

 

28 jan – Ankomstdag 

Em/Kväll - Ankomst hotell och incheckning. 

Tid för att hämta hyrcykel eller montera cykel och 

testcykla i egen regi. Mek-support tillgänglig. 

Middag från 19.00 

21.00 – Välkomst- och uppstartsmöte för veckan. 

Konferensrummet ovanför receptionen. 

 

29 jan – Uppstart  

Frukost från 07.30 

Tid för att hämta hyrcykel eller montera cykel och 

testcykling i egen regi. Mek-support tillgänglig.  

10.30 – Cykling. Fälttester Sonnenland. Under Em 

möjlighet till ytterligare distans eller cykelteknik. 

Möjlig cykeltid 2-5h. 

Middag från 19.00 

20.30 – Föreläsning - Grundläggande träningslära, 

nutrition och förväntade träningseffekter av veckan.   

 

30 jan – Gran Canarias Klassiker 

Frukost från 07.30 

09.00 Cykling – Gran Canarias klassiker gruppvis 

(Soria, Serenity climb och Ayacata) Möjlig cykeltid 

2-6h. 

Middag från 19.00 

20.30 Kvällssamling och genomgång av 

morgondagen.  

 

31 jan - Toppdagen 

Frukost från 07.30 

08.30 Cykling – Med olika alternativ beroende på 

grupp cyklar vi upp till toppen av Gran Canaria (Pico 

de las Nieves). Möjlig cykeltid 3-6h. 

Middag från 19.00 

20.30 Kvällssamling och genomgång av 

morgondagen.  

 

1 feb – Valley of tears med alternativ 

Frukost från 07.30 

08.30 Cykling – Vi kör klassiska och hårda(!) Valley 

of tears. Alternativa turer erbjuds beroende på 

grupp. Möjlig cykeltid 3-6h. 

Middag från 19.00 

20.30 Föreläsning – Inspirationsföreläsning  

 

2 feb – Långa dagen  

Frukost från 07.30 

08.30 Cykling – Gran Canaria runt! Alternativ 

beroende på grupp där vi cyklar den mer 

grönskande västra och nordvästra delen av ön. 

Möjlig cykeltid 4-8h.  

Middag från 19.00 

20.30 Kvällssamling och genomgång av 

morgondagen.  

 

3 feb – Sista dagen med uppföljning 

Frukost från 07.30 

09.30 Repetition fälttester och möjlighet för extra 

cykling sista dagen. Möjlig cykeltid 2-4h. 

Tid för att packa och lämna tillbaka ev. hyrcyklar 

under sen eftermiddag.  

Middag från 19.00 

20.30 Avslutning med uppsamling av frågor samt 

återkoppling avseende testutfall och 

återhämtningsbehov. Individuell återkoppling över 

hur träning och återhämtning bör se ut efter veckan. 

 

4 feb – Hemresedag 

Frukost från 07.30 

Ingen ledd cykling eller träning.  

Transfer från ca 12.00 beroende på hemreseort.

 


