Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev Marts 2010
Kære Cyklist,
Vinteren lakker vist mod enden, sneen er ved at smelte, skiferien er forbi for nogens
vedkommende, benene er klar til forårets og sommeren cykelture. Det er i hvert fald ved at
være tid at planlægge og glæde sig.

Spændende guidet tur til Umbrien og Toscana
Holdet er ved at være klar, så skynd dig, hvis du vil med. Der bliver afgang lørdag den 11.
september og hjemrejse fra Rom søndag den 19. september - altså en overnatning mere
end beskrevet i programmet (og et lille tillæg i prisen herfor). Det bliver lidt af en
luksustur med transfer til og fra lufthavn, mulighed for leje af cykler, gode hoteller og
landsteder, hvoraf flere har svømmepøl. Udgangspunktet bliver Assisi.

Nye informationspakker - Sardinien, Kreta og Alsace
Sardinien er en større ø i Middelhavet, arealmæssigt godt halvdelen af DK. Vi har
koncentreret os om nordøen, hvortil der til sommer er gode flyforbindelser fra København
til Olbia og fra Billund til Alghero. Flotte eroderede klipper i fantastiske formationer samt
korkege og korkproduktion, er noget af det, man kan opleve her.
Kreta er på størrelse med Jylland, bare lagt ned og lidt tyndere på maven. Her har vi
turforslag både på øst- og vestøen og nu har vi fundet en pålidelig cykeludlejer.

En gruppe efterspurgte Alsace, og da jeg netop havde været til en fransk workshop og fået
nogle kontakter, har jeg nu hjemskaffet cykelkort for Alsace og udarbejdet et turforslag
svarende til en uge. Det tager udgangspunkt i Strassbourg, som er en spændende
cykelby. Turpakken kan købes for 250 kr - send mig en mail, hvis du er interesseret - den
er endnu ikke kommet med på bestillingslisten.
Europacykling: Fra Hirtshals til Portugal
En norman vil gå i land i Hirtshals og cykle sydpå så langt han kan. Jeg hjælper med
rutelægning, ligesom jeg har gjort for en mor med søn, som vil cykle fra Bagsværd til
Lissabon. Kender du nogen, som tænker på at tage lange ture gennem Europa, så foreslå
dem først at købe ECF EuroVelo kortet og dernæst at spørge mig til råds om ruten. Se
også på Facebook, hvor jeg har oprettet en gruppe til udveksling af erfaringer med cykling
i Europa - søg på "På cykel i Europa".
Udlændinge vil cykle i Danmark
Der kommer en del henvendelser fra USA, Canada, Australien og UK på planlægning af
cykelture med hotelovernatning i Danmark. Jeg har udarbejdet 3 hovedforslag til ture, som
kan modificeret efter behov:
1. København og Nordsjælland med slotte, skove, søer og strande med bl.a. overnatning
på Gilleleje Badehotel.
2. Odense og det sydlige Fyn med øer med H.C. Andersen eventyr på bagagebæreren!
3. Nordsøruten fra Ribe til Skagen med varieret kystlandskab og masser af frisk luft.
Måske I kender nogen i udlandet, som kunne tænke sig en cykeltur i den stil - eller
danskere for den sags skyld.
Hjælp gerne med formidlingen
Der ringer jo nogen hver dag, som vil sælge annoncer og telefonbogsoptagelser til os,
men det er uhensigtsmæssigt dyrt, så hvis du har mulighed for at hjælpe ved at sende
denne mail videre til andre og evt. ved at hænge vores program op på dit bibliotek,
arbejdsplads, fitnesscenter eller lignende, så ville det jo være fantastisk godt. Du kan
printe programmet fra hjemmesidens forside, men du er også velkommen til at bede mig
sende dig nogle trykte programmer - mange tak for hjælpen.
PS. Ønsker du ikke at modtage vores nyhedsbrev, så giv mig blot besked og jeg sletter fluks din adresse.
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