
Gyro Peloponnese 
Ride For Life

VÄLKOMMEN TILL RIDE FOR LIFE®
Ride For Life är ett svenskt initiativ som syftar till att stödja
Hjärt-Lungfonden och den livsviktiga forskningen.

Ride For Life är en 100% Svenskt Organisation och Välgörenhetsprojekt
med 90 konto och kontrollerat 90 swish hos Hjärt-Lungfonden och som samlar
in pengar till förmån för Hjärt-Lungfonden. Varje år bildar vi Sveriges Trevligaste
Cykelteam av motionscyklister som under året skall cykla för hjärtat med hjärtat.
Cyklisterna deltar i olika team för att samla in sponsorpengar och arrangera olika
events och föra ut information om Hjärt-Lungfonden. Under året tränar de olika
teamen tillsammans som förberedelse inför dom gemensamma Cykelloppen.

Vi vågar påstå att Ride For Life - Gyro Peloponnese kan bli din häftigaste
(cykel)upplevelse 2023, för att inte tala om matupplevelsen! 

Peloponnese Gudarnas Land - Så kan man enklast beskriva cyklingen i Peloponnesos.
Här finns myter, historia, massiva berg, oändliga serpentiner och en gastronomi
som är oslagbar. Enligt media Europas bästa plats och vi kan bara hålla med,
det är helt enkelt fantastiskt.  

2023 genomför vi 2st Cykellopp varav det ena går i Sverige från Västkusten
till Västkusten, dvs från ”Kust till Kust”. Start i Strömstad och målgång i Centrala Göteborg
(Avenyn/Poseidon). Det andra eventet går i södra Grekland (Peloponnesos) som är en härlig
Cykel Odyssé runt Peloponnesos och som troligen blir din bästa cykel och matupplevelse
någonsin och samtidigt ge dig nya vänner för livet. Kan vara bra att veta att Peloponnesos
har utnämnts av flertal olika magasin med bla, ”Best tracks in Europe”. 

VILKA ÄR VI?

VAD VI GÖR !

GYRO PELOPONNESE – EN CYKEL ODYSSÉ

Event namn: Gyro Peloponnese   
Datum: 30e September – 7e oktober 2023 

www.rideforlife.se 
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Varför Ride For Life – Gyro Peloponnese?

Fördelar med Ride For Life – Gyro Peloponnese 
•  Du cyklar för en god sak 
•  Ride For Life är en 100% svensk organisation 
•  90 konto och kontrollerat 90 swish hos Hjärt-Lungfonden 
•  100% Transparens 
•  Ingen titelsponsor 
•  Unik upplevelse 
•  Familjär gemenskap 
•  Du får vänner för livet 

 ”Gyro Peloponnese” är en Cykel Odyssé utan like och vi tror att detta troligen
blir din bästa cykelupplevelse du någonsin kommer få uppleva, och samtidigt
få nya vänner för livet.  

Vi startar vår resa den 30:e September och går i mål 7e oktober.
Vårt Cykeläventyr tar oss genom Peloponnesos olika regioner och här finns
2 av världens finaste och vackraste stränder, det är här dom Olympiska spelen
startades i Olympia och det är här det berömda Sparta finns och deras Heliga
Berg Taygetos (>2500möh). Det är här Afrodite föddes. Här finns Myter och
Historier som aldrig tar slut och för dig som undrar hur cyklingen är här kan vi
berätta att Peloponnesos blivit vald till ”Best Tracks in Europé”. Här finns
serpentiner du inte trodde fanns i Europa och matkulturen är oslagbar.  

EXPAND
YOUR

HORIZON
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Kulturell (cykel)upplevelse 

I Peloponnesos finns Mount Taygetos, Spartanernas heliga berg, och är det tolfte högsta
berget i Grekland, och som toppar ca 2.500 meter över havet. Mytomspunna Sparta
kommer vi så klart cykla till och vi lovar dig en cykelupplevelse dit utöver det vanliga.  

Peloponnesos har ett bergigt inre med Alpin miljö, vackra sjöar och skogar du inte trodde
fanns i Grekland. Genuina bergsbyar/städer på över 1300möh som får dig att tro att du
befinner dig i serien ”Games of Thrones”. Vid kusten finns kilometer efter kilometer
hisnande vackra stränder och oerhört vackra kustvägar. Som du förstår erbjuder
Peloponnesos verkligen en varierad terräng. Du kan spendera en varm dag vid stranden
med +35-40 °C, sedan cykla upp till en bergsby och njuta av en bekväm tystnad och sömn
vid 18 °C, båda inom en timmes åktur! 

För dig som älskar cykling 

EUROPAS BÄST
BEVARADE HEMLIGHET

GREKISKA LANDSVÄGAR 
CYKLA PÅ

UPPLEV
NÅGOT UNIKT
OCH TOTALT
ANNORLUNDA

Tidningen Lonely Planet valde Peloponnesos 
till Europas bästa plats och flertal andra
magasin har valt Peloponnesos till att ha
”Best tracks in Europé”. Aftonbladet har 
skrivit om det som ”Paradiset” och vi som 
varit där och cyklat tidigare kan bara
instämma i lovorden.  
 
Peloponnesos är Platsen av både fiktiva och 
verkliga historier och legender. Hem av
Europas första stora civilisation (Mykenska), 
det är här Hercules slogs mot Nemeiska
lejonet och här som Gudarna började 
vandra på jorden för första gången! Det är 
härifrån som Paris av Troja rövade bort 
Sköna Helena, där olympiska spelen föddes 
och där det grekiska självständighetskriget 
började 1821 mot det Ottomanska riket. Det 
är en plats fylld av myter och historia, det är 
en plats som berör. 
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MINNEN FÖR LIVET
Gyro Peloponnese är unikt! Du inte bara cyklar för en god sak, utan du kommer
få cykla i en helt unik miljö med likasinnade som kommer bli dina vänner för livet. 

Peloponnesos är en halvö i södra Grekland och har sju (7) regioner. Den totala ytan
är dryga 8,5ggr större än tex Mallorca (som jämförelse). Även den minsta regionen
är dryga 1,2 gånger större än Mallorca! Vår Odyssé genom Peloponnesos tar oss
från härliga kustvägar till berg och vi bor på olika hotell i dom olika regionerna
i små bergsbyar på 1300möh till kustbyar med havet framför oss. Lite kuriosa:
I Peloponnesos finns över 20 miljoner olivträd och här finns enligt experter världens
finaste Olivolja. Vi som varit på plats kan intyga att Peloponnesos olivolja är
världsbäst i smak och färg. 

Från Kust till Berg. Peloponnesos sju (7) regioner är helt magiska. 
En av dom mest dramatiska regionerna är utan tvekan Arkadien ( Guden Pan´s Land).  

Bergiga Arkadien – Guden Pan´s Land 

En av regionerna vi kommer att cykla igenom är Arkadien som går från runt mitten av
Peloponnese ut till kusten på östra sidan. Detta landskap är helt magiskt med sjöar,
raviner, berg, Kloster och vackra genuina byar. Här finns vägavsnitt och ”oändliga”
serpentiner som man kan tro är framtagna av gudar och ned till kusten med dom
slingrande kustvägarna och det blå havet som endast återfinns i Grekland. Det bästa
av allt är den minimala trafiken, eller som många landsbygdsvägar, helt avsaknad av
biltrafik.  

PELOPONNESOS SJU REGIONER VÄNNER FÖR LIVET
FRÅN OLIKA DELAR FRÅN SVERIGE
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Ride For Life  - Gyro Peloponnese 2023 Vad Ingår?
•  2023  30e september – 7e oktober 

•  Avgång: Arlanda / Stockholm 

•  Pris: 22.990kr*

*vi reserverar oss för ev. prisförändringar utanför vår kontroll. 

•  Nonstop flyg t/r
•  Bagage 23Kg 
•  Handbagage 8Kg 
•  Din cykelväska med cykel på Flyget
•  Varm mat och dryck på Flyget 
•  Transfer från flygplatsen till hotell 
•  Din cykelväska fritt på våra transferbussar 
•  Mat (frukost, Lunch och middag) 
•  Support fordon  
•  Vatten, läsk, snacks från Supportfordon 
•  Hotell (7 nätter) 
•  Team kläder: (2 par bibshorts + 2 par jerseys) 
•  Alla lokala skatter och avgifter ingår
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Hur ansöker jag?
Du ansöker Här (klicka här för att komma direkt till hemsidan)
eller besök vår hemsida www.rideforlife.se och
klicka på ”ansökan Gyro Peloponnese” 

FÖR EN GOD SAK OCH
FÅ EN UNIK UPPLEVELSE

ANSÖK TILL RIDE FOR LIFE

rideforlife.se

www.rideforlife.se

