Dansk Cykel Safari 2010
Kære Cyklist,
Vi er klar med det nye program og jeg kan røbe, at det indeholder 3 guidede ture, 11 turpakker
samt et godt udvalg af cykelkort og guidebøger.

På den anden side
Der bliver først i juni en frisk weekend friluftstur til nationalparken Söderåsen, hvor vi vil svinge
os op over himmelbjergets højder til kaffestuen i Stenestad (foto) og nyde naturen og de
lysegrønne bøge på den anden side af sundet.
Langs La Loire
Nu er den europæiske cykelrute EuroVelo 6 skiltet hele vejen fra Atlanterhavet til Sortehavet.
Ruten kaldes også vinruten eller flodruten, idet den følger flere floder og kanaler bl.a. Donau og
La loire (foto) og tilhørende vinmarker. Vi følger en flot strækning fra Schweiz og vestpå med
strømmen forbi de berømte slotte. Turen er sat til første uge i august.
Umbrien og Toscana
Den årlige guidede tur i Spanien er skiftet ud med Italien, hvor den mest spændende kuperede
region er valgt. Det skyldes, dels at flere har ytret ønske om at komme til Italien, dels at jeg på
Sardinien mødte en repræsentant for turoperatøren S-cape, som vi nu har indledt et
samarbejde med. Det betyder, at turen midt i september byder på god komfort med transfer fra
og til Roms lufthavn, mulighed for at leje gode cykler, veltilrettelagte ruter incl. en ny cykelsti
langs Trasimeno søen, besøg på vinslotte med vinsmagning og overnatning på hyggelige
hoteller i flotte historiske byer samt på agriturismo gårde. Vi kommer bl.a. til Montepulciano
(foto). Jeg glæder mig til turen - håber I vil med!

Nye turpakker til Valencia, Sardinien og Kreta
De fleste foretrækker, at planlægge cykelturen selv på det tidspunkt, der lige passer én og hertil
er vores informationspakker ideelle, idet man slipper for at undersøge al logistikken i at komme
til destinationen. Man får et glimrende cykelkort og forslag til ruter med passende dagsmarcher
og ikke mindst oplysninger om de snedige overnatningssteder, vi gennem årene har opstøvet
på vores guidede ture samt diverse workshops. De klassiske mål så som Mallorca, El Camino
de Santiago og Andalusien sælger bedst, men prøv at se på nogen af de øvrige destinationer
også. Ovenstående fotos er fra henholdsvis Kreta og Sardinien.

Europa cykelkort nu nedsat pris
Endelig kan du på vores hjemmeside finde cykelguidebøgerne med 1:100.000 cykelkort for hele
Danmark. Bemærk dog at nogle af bøgerne er udsolgt på dansk. Desuden har vi nu sat det
europæiske cykelkort ned fra 75 kr til 50 kr - det er et godt oversigtskort over 63.000 km
cykelruter gennem Europa og hvis du hellere vil gøre det lokalt, så er Gribskov Kommunes
cykelkort fra 2009 på lager til 0 kr (excl. forsendelse).
Du kan se det hele og meget mere på www.cykelsafari.dk og jeg ønsker dig hermed et rigtig
godt nytår med mange gode cykeloplevelser.

