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Nordsjælland rundt i januar!
Cykelsæsonen i Danmark startede tidligt i år, da en amerikaner insisterende på at cykle en uge i Nordsjælland
på sin medbragte Dahon foldecykel sidst i januar. Heldigvis lå der ikke store snedriver, men vinden var kold,
og der var ikke så mange steder, hvor man kunne få varm kakao undervejs. Men han havde en fin tur med
overnatninger på Helsingør Vandrerhjem, Sankt Helene Centret i Tisvildeleje og Hotel Hillerød. Han var især
begejstret for Louisianna, Kronborgs Gallerier (kunsthåndværkernes butikker og værksteder
http://kronborggallerierne.dk/) og Frederiksborg Slot, samt den gode betjening på overnatningsstederne.
Skulle du kende nogen evt. i udlandet, som vil prøve turen på et mere behageligt tidspunkt, så henvis venligst
til vores hjemmeside, hvor der nu er en beskrivelse på engelsk af Nordsjælland turen.

Nye skilte og overnatningssteder på Hærvejen
Jeg har netop været i Viborg og cyklet rundt på Hærvejen for at planlægge ny afmærkning. Der er altså utrolig
flot i Dollerup Bakker - vejen fra Hald Hovedgård til Dollerup - prøv det. Fra Viborg Station kan man nu cykle
på stibro over banen - lige hvor man kommer ud på Middagshøjvej, så jeg denne fine detalje i en husmur - og
ellers kommer man den vej ud på Alhedestien på god asfalt uden biler og kan cykle straight out in the wild
west! Hærvejsruten omlægges nu til at følge denne banesti syd ud af byen. Jeg har også fundet et godt nyt
overnatningssted tæt på domkirken (B&B), og kan fortælle, at der i den gamle Pouls Kro ved Pouls Bro på
den sydlige del af Hærvejen nu er indrettet overnatningsmulighed.
Aktuelle foredrag
Undertegnede holder foredrag om cykling i Europa på Café Globen i Turesensgade i København den 1. marts
kl. 19 (www.cafegloben.dk), og den 14. marts kl. 19 på hos Frie Fugle (Nordre Fasanvej 199 1.th) handler det
om Cykelsafari programmet 2012 med billeder fra sidste års cykelture i Italien m.v. Tilmelding til sidstnævnte
på JE@cykelsafari.dk Begge foredrag har gratis adgang.

Højsæson på Cypern nu
Her i februar var jeg på Cypern en 5 dages tid til møde og cyklede også lidt rundt. Der er højsæson for
cyklister nu, da temperaturen er 15-20 grader, og der er grønt og forårsfrodigt. Flere nye cykelcentre tilbyder
cykeludlejning og guidede ture, og hvis du kunne tænke dig at deltage i Tour of Cyprus 23.-25. marts, så se
nærmere på www.tourofcyprus.com Der er bygget flere nye cykelstier omkring Nicosia, blandt andet en flot
rute 8 km syd ud af byen. Det er forsynet med øko lokum og vandpost (foto). Nyt materiale er tilføjet
pakken P12 Cypern Afrodites ø.
Cykl foråret i møde på Mallorca med nye kort
Ligesom på Cypern er det fra nu af og de næste måneder Mallorca lokker mange cyklister til, som gerne vil
varme cykelmusklerne op i behagelige temperaturer og under smukke udsigter. Til Mallorca pakken er nu
hjemskaffet nye kort i skala 1:75.000 fra Kompas, som både har de skiltede cykelruter med og mountainbike
ruter. Kortet er delt i 2 blade og trykt på begge sider, så det er let at manøvrere, og det er trykt på
vejrbestandigt plast. Bykort over Palma medfølger også. Bestil P 4 Mallorcas klostre på www.cykelsafari.dk .
Tilmelding nu til forårsturen i Slovenien
En tredje måde at cykle foråret i møde på, er vores guidede tur G1 fra Wien til Ljubljana gennem Østrig og
Slovenien. Turen går bl.a. gennem Maribor, der for nyligt er udnævnt til europæisk kulturby (foto tv.). Det er i
påskeferien 1.-7. april og sidste mulige tilmelding er den 5. marts.

Cykelturistuge i Varberg, Sverige
For 30. gang afholder det svenske cyklistforbund, Cykelfrämjandet til sommer en cykelturistuge. Det foregår
den 29. juli til 4. august i Varberg. Du kan sejle hertil fra Grenå eller cykle nordpå fra Helsingborg af
Kattegatleden eller evt. lave en sådan rundtur. Der plejer at komme omkring 500 cyklister både fra Sverige og
fra andre lande. Foto solnedgang. Nærmere oplysninger og tilmelding på www.cykelturistveckan.se
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