
Kriterier för  
inkvartering

Cykelturism blir allt populärare. Många turister gör dagstu-
rer med cykel, bekantar sig med städerna på cykel, susar 
med sina mountainbikes i naturen eller reser runt Finland 
med sina touring cyklar för att njuta av frihetskänslan, upp-
täcka nya resmål och sevärdheter. En väsentlig del av cy-
kelturistens reseupplevelser består av tjänster i ”Välkom-
men cyklist” andan.

Välkommen cyklist  (Welcome cyclist) -symbolen hjälper 
cykelturisten att hitta de för hen avsedda tjänsterna. Du 
kan få symbolen Välkommen cyklist till ditt företag om du 
uppfyller kriterierna på följande sidor. Du har fördel av den 
gemensamma marknadsföringen och informationen om 
cykelturism som ges av Finlands Cykelsturismcenter, Visit 
Finland och andra researrangörer.



Inblandad i utvecklingsarbetet:

Välkommen cyklist – attityden. Cykelturisten känner 
sig välkommen till ditt företag i cykelkläder, även om 
hen är trött och smutsig. Vid mountainbikemål kan  
cyklisten vara lerig och det kan därför vara en fördel 
om det finns möjlighet att fräscha upp sig lite.

Förvaring och underhåll av cykeln

 » Parkering och förvaring av cyklar är säkert.

 » Det finns cykelverktyg och en lokal där man kan utföra 
enklare underhåll av cykeln.

 » De är möjligt att rengöra och tvätta cyklar.

 » Du samarbetar med en cykelverkstad.

 » Det finns möjlighet att ladda elcykeln på ett säkert 
ställe. 

 » Det finns möjlighet att rengöra kläder och utrustning 
med rinnande vatten och möjlighet att hänga dem på 
tork.

Tips: Det finns 

 » cykelställ med möjlighet för användning av ramlås  

 » basverktyg för cykelreparationer 

 » reparationssats för punktering och verktyg, minst 
tre däckavtagare i plast

 » cykelpump som passar de vanligaste ventilerna

 » stjärnskruvmejsel

 » skruvmejsel (liten 3mm och stor 6 mm)

 » serie med sexkantsuttag

 » skiftnyckel och ringnycklar

 » Du kan också samla ihop en reparationslåda med 
reservdelar till försäljning.

 » Du kan t.ex. komma överens med en cykelverkstad 
om att de snabbt utför service och att service vid be-
hov kan göras på plats eller att de kan hämta cykeln 
till service.    

Mat och dryck

 » Du kan vid behov ordna en tidig frukost eller paketera 
den med cyklisten.

 » Du kan mot extra betalning ordna lunchpaket att ta 
med. 

 » Du serverar middag till kl. 20.00 eller informerar cyklis-
ten var hen kan få kvällsmat.

 » Du har energirika mellanmål lättillgängligt.

 » Det finns möjlighet att fylla på drick flaskan.

Tips: Planera tillsammans med andra lokala aktörer en 
Cyklist meny. 

Information 

 » Välkommen Cyklist symbolen är väl synlig både i före-
taget och i din kundkommunikation.

 » Du informerar om lokala cykelled och om cykel vänli-
ga tjänster.

 » Du informerar om lokala cykel vänliga trafikförbindel-
ser och transporttjänster.

 » Dina kontaktuppgifter och koordinaterna till målet är 
lättillgängliga.

 » Du erbjuder gratis WiFi.

Tips: Utnyttja de färdiga lokala cykelrutterna genom 
att länka dem till din hemsida.  
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