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  Destination:   

Cykla
När äventyret kallar står alla världens  
vägar öppna. Långfärdscyklisterna tipsar 
om de bästa platserna att rikta styret mot.

Nederländsk cyklist som har rest jorden runt med frilansfotografen Paul 
Jeurissen sedan 2010. De trampar och bloggar sig genom världsdelarna. 
Tillsammans ger de även ut ett gratis nätmagasin om långfärdscykling.
         bicycletraveler.bicyclingaroundtheworld.nl

Grace Johnson
1TadzjikiSTan

Grace beskriver vägen genom Tamir-
regionen som färgrik med multitonade 
berg och öknar. Den nästan totala 
avsaknaden av trafik ger känslan av en 

bred cykelbana som är asfalterad större delen 
av vägen. Dessutom är landskapet storslaget.

BangladESh
Landet i allmänhet, och staden Dhaka i 
synnerhet, är en riktigt rickshaw-
himmel. Långfärdscyklister kan snitsla 
sig mellan cykeltaxis i staden och 

imponeras av landsbygdens alla lastcyklar.

indiSka himalaya
När Kina har reserestriktioner för Tibet 
är det lättare att ta sig över Himalaya 
på den indiska sidan. Bergsvägen 
mellan Leh och Manali fortsätter till 

Spiti och Kinnauer. Att cykla, leda och putta 
cyklarna upp till bergspassen är tufft men väl 
värt mödan. Omgivningarna förändras från 
ökenliknande miljöer till gröna dalgångar och 
vita bergstoppar.
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RickShawS 
på kö i Bang-
ladesh. Grace 
Johnson i 
Tadzjikistan. 
Himalayas 
bergskedja i 
Indien.  
Foto: Paul 
Jeurissen
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Göteborgare som cyklade hemifrån 2013 mot 
Kapstaden. Större delen av kontinenten är 
avklarad och han har redan hittat sina favoriter. 
Carl-David Granbäck har även cyklat genom 
Sydamerika och delar av Europa.
         swedentoafrica.com

En av Sveriges mest kända 
långfärdscyklister har trampat 
sig genom ett 80-tal länder i 
Asien, Amerika, Afrika, Australien 
och Europa. Lars Bengtsson 
väljer gärna sina egna vägar som 
ofta är utmanande. Han cyklar 
och bloggar nu i södra Afrika. 
         lostcyclist.com

aRgEnTina
Regionen Patagonien har 
öppna cykellandskap som 
kantas av bergskedjan 

Anderna. Där har Carl-David cyklat 
bland höga berg, stora glaciärer, 
kristallklara sjöar och vida saltöknar.

maROckO
Gästvänligt land med 
spännande kultur 
och ett landskap med 

Atlasberg, Saharaöken och alla oaser. 
Maten, medinor och myntate  har 
han njutit av längs cykelvägen.

kamERun
Ett land med varierad 
natur, exotiska frukter 
och svalkande berg. 

Naturupplevelser och djurliv finns 
bland annat i landets regnskog.

1SydväSTRa uSa
Landet har fantastisk cykling och de sydvästra 
delarna kan enligt Lars vara de allra bästa. Där finns 
mytomspunna platser som Zion, Grand Canyon, 

Death Valley, Joshua Tree, Bryce Canyon, Monument 
Valley och Yosemite. Vägarna däremellan är också vackra.

Balkan
En skattkista av upplevelser och äventyr inom 
Europa. Bergen finns i norra Slovenien, floderna 
i Bosnien och stränderna i Kroatien. Serbien, 

Kosovo och Albanien har mer okänd mark och för styrke-
utmaningar finns alltid Montenegros bergspass.

SödRa afRika
Har listans största valmöjligheter, från gourmet-
cykling runt Kapstaden i Sydafrika till stenhårda 
expeditioner i namibiska Kaokoland eller norra 

Moçambique. Lesotho är den självklara bergsdestinationen. 
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SandvägaR 
i Kamerun. Berget 

Fitz Roy i Argentina. 
Självporträtt på sand-
dun i Marocko. Foto: 
Carl-David Granbäck

SjälvpORTRäTT
på Balkan. Nationalparken 
Joshua Tree i sydvästra USA. 
Cykelpaus under ett träd i 
Namibias ökenlandskap
Foto: Lars Bengtsson

Carl-David Granbäck

Lars 
Bengtsson


