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Postkort fra cykeltur i Umbrien
Årets sydeuropæiske cykelsafari gik til italienske Umbrien og lidt ind i Toscana. Solen skinnede og
vejene gik hele tiden op og op og så lidt ned. På en uge i september cyklede vi ca. 500 km og kom
rundt til spændende byer, så som Assisi, Todi, Orvieto, Pienza, Montepulciano, Perugia m.m. Flere
af disse med Unescos Verdensarvs stempel. Byerne lå fantastisk på toppene og i flere etager, nogen
steder med "elevator" andre steder uden. Holdet på 11 friske cyklister fik god motion om dagen og
dejlig mad og vin om aftenen.
Vinsmagning på slottet Montegiove
Slottet, hvis navn betyder Jupiters Bjerg, ligger også højt for enden af landsby syd for Trasimeno
søen. På slottet kan såvel Lorenzo som Rikke snakke dansk, og man kan booke overnatning med
indlogering i 2 lejligheder. Morgenmad kan indtages på lokal bar rundt om hjørnet (vinbaren).
Slottet tilhører Lorenzos familie, men han har boet i Danmark indtil for 4 år siden, hvor han
sammen med Rikke flyttede herned. Nu har de så travlt med at drive slottet og jorden omkring med
vin- og olivenmarker. Du kan få alle oplysningerne i turpakke P10 Umbrien.

Cykelsafari program for 2011
Til det nye program har jeg været på en ekspedition i Marche, som er den region, der ligger lige øst
for Umbrien. Her er bjerge med nationalparken Sibillini som højdepunkt og spændende historiske
byer. Jeg faldt især for nogle mindre bjerglandsbyer, bl.a. San Severino med ellipseformet plads.
Hertil går turen i september 2011.
Der bliver også en forårstur sydpå. Det bliver til Andalusien sidst i marts og lidt ind i april, hvor vi
vil cykle fra Sevilla til Málaga gennem nationalparkerne ned mod Gibraltar.
Vi har jo også nationalparker i Danmark. Godt nok er Kongernes Nordsjælland ikke åbnet endnu,
men her kan man alligevel lave en dejlig cykeltur og se på skove, strande og slotte – og et af dem
kan man overnatte på. Der bliver en guidet tur her i juli.

I år lavede jeg mange individuelle ture både for danskere og udlændinge rundt i Danmark, og det
har inspireret til at medtage 3 nye destinationer som turpakker, Nordsjælland, Fyn og Limfjorden.
Se hele det nye program på www.cykelsafari.dk .. og print det gerne fra PDF filen og hæng det op
på dit bibliotek, i bordtennisklubben, fitness centret what ever. Tak.

Julekalender fra Caminoen
DR 2 sender nu indtil juleaften hver dag et afsnit om vandring på El Camino de Santiago som en
”voksen-julekalender”. Sendes kl. 23. Så her kan man få inspiration til at tage ned og vandre eller
cykle på den populære strækning fra Roncesvalles i Pyrenæerne til Santiago de Compostela
(Bertelsen i julekalenderen snyder dog og starter i Leon). Du kan jo lige tage vores turpakke P3
med under armen, så kan det ikke gå helt galt!
Julegaver – hvad skal man finde på?
Ja, du kunne jo købe El Camino pakken eller Mallorca pakken eller et cykelkort eller noget andet
fra vores bestillingsside som en frisk julegave til en potentiel cykelrejsende. Gå til bestilling på :
www.cykelsafari.dk

De venligste hilsner
Jens-Erik
Dansk Cykel Safari
Ny Mårumvej 268
DK-3200 Helsinge
Tlf. 4879 4097 mobil 21 25 39 85.
JE@cykelsafari.dk
www.cykelsafari.dk

