Cykelruter i Gribskov - digitale nationale cykelruter - til tops på Vesuv.
Summertime og cykelhjulene triller. En regnfuld uge, hvor 2 grupper fra Australien cyklede
rundt i Nordsjælland og på Fyn. Fredagen måtte de dog give op og tage tog og bus.
Nogen er på vej mod Hærvejen og englændere skal op langs Vestkysten. Et friskt par har
lige krydset Alperne på vej fra Rapello til Holte og melder højt humør. Gang i biksen her.
Skulle I have udenlandske venner, som vil cykle i Danmark, så kan jeg hjælpe med at lave
en rute og finde spændende overnatningssteder.
Det gælder også, hvis du selv vil ud i Danmark, men du kan også bare købe en af
guidebøgerne med 1:100.000 kort, der tåler regn! Gå til www.cykelsafari.dk under
bestilling og se oversigten. Overnatning i det fri med 900 teltpladser haves også på lager.
Nyt cykelkort Gribskov Kommune
Jeg har haft travlt med at lave nyt cykelrutekort for Gribskov Kommune, som går i trykken
om ca. 14 dage - det bliver flot med mange tips til cyklister og små lokale seværdigheder
med tilhørende spændende historier, har jeg gravet frem. Gribskov Kommune ligger jo
som et smørhul mellem landets bedste strande, skove og søer - så kom blot til
Nordsjælland og tag en cykeltur. Kortet bliver gratis.

Cykelsafari ved Søborg Slotsruin byder på udsigt til dromedarer m.v. og i Udsholt finder man et spejlæg på
taget.

Nationale cykelruter på din GPS
Da amterne blev nedlagt blev det aftalt at kommunerne skulle stå for de nationale og
regionale cykelruter, men at Vejdirektoratet skulle udarbejde et digitalt kort med oversigt
over ruterne og at kommunerne skulle registrere ændringer i ruteforløb på dette kort. Først
nu er kortet ved at være færdigt og indtil videre kun med nationale cykelruter - det er ikke
helt frigivet endnu, men formentlig omkring 1. juli kan du på www.trafikken.dk finde kortet
og man kan overføre ruter digitalt til sin cykel PGS, hvis man har en sådan.
Guidede cykelture
G1 er en telttur til Møn, som afvikles den 3.-5. juli og denne tur er udsolgt. Er du
interesseret i turen G2, som går til Tyskland sidste uge af juli, så kontakt mig og hør
nærmere. Allerede nu er det også nødvendigt at melde sig, hvis man vil med på den

spændende kultur cykeltur i september til verdensarvsbyerne omkring Madrid. Sidste
mulighed for tilmelding til G 3 bliver 15. juli. Se nærmere om turene på www.cykelsafari.dk
Pizza og vulkaner i Napoli
Jeg har været en tur i Napoli og har også lige læst bogen "Mafiaen i Napoli" - begge dele
stærke sager. Napoli er ikke lige en cykelby, men spændende cykelmulighed op til toppen
af Vesuv og i området Campania og Basilicata syd for er der gode muligheder for
cykelferier. Jeg har kontakt med en ny cykeludlejer og flere meget spændende
overnatningsmuligheder, så som økologiske gårde, små slotte, charmerende små hoteller
ved havet m.v., hvis nogen vil afprøve området.

Udsigt fra hotelværelse til Vesuv og interessant besøg i Pompei nedenfor vulkanen.

Konference om cykelturisme i Girona
Der bliver en konference om cykelturisme afholdt i girona nord for Barcelona og tæt på
Dali museet i Figueres. Det er 1.-4. oktober og jeg skal dertil for at tale - måske der kunne
blive en cykeltur i Katalonien i forbindelse hermed. Mere herom i næste safari nyhedsbrev.
Du kan læse mere om såvel digitale nationale cykelruter samt om pizza og cykler i Napoli i
sidste nyhedsbrev fra De Frie Fugle på www.friefugle.dk under nyheder.
Ha´ en rigtig god sommer - og sig til hvis jeg kan hjælpe med noget cykelinspiration.
De venligste hilsner
Jens Erik

