Dansk Cykel Safari
Vi har specialiseret os i at finde snedige stier og veje i Europa. Prøv en opdagelsesrejse med Dansk Cykel
Safari på en af vore guidede ture. Det giver god motion, sjovt samvær med andre og fører frem til
naturoplevelser, økologiske gårde, fjerne landsbyer og andre steder med få turister. Du kan også få
inspiration og hjælp til egen cykelferie i turpakkerne (P1-P16), som indeholder cykelkort, forslag til
turvalg, spændende overnatningssteder og praktiske råd. Vi kan også booke en seng på klostre og hoteller
og arrangere ture for selvkørende grupper samt hjælpe langturscyklister gennem Europas cykelruter.
P 1 A - Hærvejen til fods eller på cykel
En historisk rejse på jyske højderyg fra Viborg til
Padborg fra Stenalderen over Vikingetiden til vore dage. En
tur for alle. Turen kan forlænges til Rendsburg ved Ejderen.

fascinerende baggrund. Kom billigt med færgen til
Helsingør og følg national cykelrute 9 til København.
Pris: 200 kr. (kort og cykelforslag, overnatningstips m.m).

Pris: 900 kr. (kort, gode råd, turbeskrivelse og booking af overnatning).

P 4 - Mallorcas klostre og Menorca
P 1 B – Nordsjællands slotte
Nordsjælland rundt til snedige skovveje og mange slotte.
Kongernes Nordsjælland er navnet på nationalparken,
opkaldt efter de mange spor af kongernes liv med slotte og
jagtskove. På turen passeres i alt 10 slotte og slotsruiner

Mallorca er spændende på alle årstider med godt klima,
gode veje til cykling, fredelige landsbyer og smukke klostre.
Få km fra Palma, er man i en helt anden verden.
Pris: 350 kr. (+ 600 med booking) (cykelkort, adresser, ture m.v.).

P 5 - Katalonien fra Barcelona

P 1 C – Fyn er fin i H. C. Andersens fodspor

Fra Gaudis Barcelona går turen mod Pyrenæerne i flot
terræn med smukke skove og økologiske gårde på udkig
efter jordbærtræer, over vulkaner og forbi Dali´s museum.

Fra Odense indtages Sydfyn og øerne på flotte cykelruter.

Pris: 200 kr (hotelliste, kort, Barcelona bykort, turbeskrivelserm.v.).

Pris: 300 kr. (kort, gode råd, turbeskrivelse, overnatningsforslag).

Pris: 300 kr. (kort, gode råd, turbeskrivelse, overnatningsforslag).

P 1 D – Limfjordslandet og Nationalpark Thy
Fra Aalborg følges Limfjorden til Mors, videre over Thy og
op til Bulbjerg og Svinkløv ved Vesterhavet og retur.
Pris: 300 kr. (kort, gode råd, turbeskrivelse, overnatningsforslag).

P 6 - Andalusien i Sydspanien
Her kan man cykle i grønne olivenlunde året rundt i det
milde klima. De mauriske hvide byer er en oplevelse for sig.
Mange turforslag med Málaga som udgangspunkt.
Pris: 300 kr. (kort, adresser, snedige overnatninger, ture m.v.).

P 2 - Portugal Lissabon - Algarve
Mellem kulturbyen Lissabon med snævre gader og gamle
sporvogne videre langs den flotte vestkyst og ned til
Algarve går turen og videre langs den sydlige kyst til Faro.
Pris: 250 kr. (kort og guidebog, overnatinfo og praktiske råd).

P 3 – Øresund rundt på cykel
Følg den svenske kyst og se den overraske udsigt fra ”den
anden side” og besøg Hven med dens historisk og kulturelt

P 7 - Fra Alperne til Venedig
Fra Tarvisio i det nordøstlige Italien kan man cykle på en
flot cykelrute på nedlagt jernbane ned til Udine. Videre kan
man følge små veje ad skiltet rute mod Venedig. Alternativt
kan man cykle fra München over Brennerpasset – det er
også en flot oplevelse.
Pris: 200 kr. (kort, turforslag, gode råd, tips om overnatning mv.).

P 7A - Fra Gardasøen til Venedig
Fra Desenzano ved Gardasøens sydbred cykles på snedige
stier til Unesco byen Matova og derfra op under Alperne
med besøg i andre flotte byer, bl.a. Basano del Grappa, før
det går via stier langs kanaler til Venedig.
Pris: 300 kr. (kort, turforslag, gode råd, tips om overnatning, henvisning
til turoperatør, som kan levere cykler og transfer mv.).

P 8 - Malta og Gozo
Øerne er små som Als og ligger sydligt som Tunis med et
godt klima okt, nov, febr, marts, apr. Her er livligt på Malta,
men helt fredeligt på Gozo, og der er masser af kultur.
Pris: 200 kr. (kort, oversigt cykelstier, gode råd, tips om overnatning
mv.).

P 13 – Alsace med vinruten
Hertil kan man komme med nattog med cykel. Strasbourg er
blevet en flot cykelby. Herfra kan man følge den berømte
vinrute frem til maleriske byer med gode hoteller.
Pris: 200 kr. (kort, turforslag (eng.) råd, tips om overnatning mv.).

P 14 – Europa cykelpakke
Det er populært at cykle længere stræk i Europa. Her kan du
få hjælp til at overskue hvor langt der er på en sikker rute
mellem 2 destinationer. Vi laver et konkret forslag til
rutevalg lige efter dit behov og giver gode råd.
Pris: 500 kr. (Europa cykelkort, konkret turforslag, gode råd mv.)
.

P 9 - Sardinien
Middelhavsøen på breddegrad med Mallorca rummer et
smukt kuperet landskab med eroderede klipper i flotte
formationer. Der er mange spændende overnatningssteder
på gamle gårde, hoteller m.v. Strandene er som i Caribien!
Pris: 200 kr. (turforslag til en uge, fine overnatningssteder, kort, tips).

P 10 - Umbrien og Toscana
Grønne bakker og bjerge, alléer af cypresser, vinranker og
hundrede år gamle borge, historiske byer og slotte. Her er 2
ferieforslag a en uge i henholdsvis Umbrien og Toscana.
Pris: 300 kr. (2 turforslag af 1 uge, cyklistvenlige overnatning, kort, tips).

P 15 – De baltiske lande
Estland, Letland og Lithauen har traditionelt haft kulturelle
bånd til Norden og Danmark. Du kan opleve uspoleret
natur, se mange storke og opleve økologi samt møde
venlige mennesker. Der er efterhånden udviklet gode
cykelruter og alle landene har fået cykelkort.
Pris: 200 kr. (cykelkort, turforslag, råd, tips om overnatning mv.).

Cykelkort
Se bestillingslisten på hjemmesiden.

P 11 - Kreta – en græsk middelhavsø
Endnu en varm sydhavsø med sol og bjerge samt græsk mad
og kulturhistorie i lange baner og fine bjerglandsbyer.
Pris: 200 kr. (kort, gode råd, tips om overnatning mv.).

P 12 Cypern Afrodites ø
Cypern er nok den varmeste middelhavsø. Selv november
og februar kan bruges til cykelferie. Olympos med sne på
toppen hæver sig 2000 m over havet omgivet af naturpark.
Pris: 200 kr. (kort, gode råd, tips om overnatning mv.).
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