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An Der schönen blauen Donau Melk - Wien
Det er rimelig billigt at flyve med Austrian Air til Wien, og så er prisen oven i købet inkl. mad og drikke undervejs.
Desuden strømmer klassisk musik ud af højtalerne, når flyet er landet. Det er Mozart. Men det er nu Strauss,
der står for ”den skønne blå Donau”. Et par dage i Wien kan fint suppleres med en tur på den berømte
DonauRadweg, og det er hvad jeg netop har gjort. Europas største cykelturistdestination er kendt for, at man
kan cykle nedad hele vejen med rygvind og uden forstyrrende biler omgivet af små traktørsteder, som
henvender sig til cyklister, samt overnatningsmuligheder og god skiltning.

En god cykeludlejer fandt jeg hos www.pedalpower.at og toget fra Westbahnhoff til Melk tager 1 time og 12
minutter og koster 20,50 € inkl. cykel. Her må man beundre det imponerende Benedictiner Kloster, der troner
over Donau. Der er 121 km til Wien. Hvis man vil gøre holdt i de spændende byer undervejs, anbefales Krems
og Tulln.
Vælg nordsiden af Donau til den første etape, for der ligger landsbyerne på perlerække mellem vinmarkerne.
Der er flere muligheder for at smage på Wachau vinen undervejs, men man kan jo også nyde vinmarkerne med
øjnene og så sætte sig godt tilrette på en restaurant om aftenen, og der bede om den lokale vin.
Med godt 40 km til Krems, er der tid til at stoppe undervejs. Læg specielt mærke til den lille kirke Sankt Mikael,
hvis tårn er et fæstningstårn, hvor landsbyens beboere tog op, hvis fjender angreb, mens man samlede
landsbyens dyr inde i kirkerummet. Herefter breder vinmarkerne sig ud.
DonauRadweg Budapest - Sortehavet
Knapt så kendt er den videre strækning med strømmen, men spændende at udforske. Der er super fin cykelsti
til Bratislava i Slovakiet og videre frem nogle underlige landsbyer, hvor man virkelig føler sig i Østeuropa.
Budapest er også spændende med den højtliggende Buda og det flade Pest. Resten af vejen til Sortehavet
kender jeg ikke, men har anskaffet kortmapper bestående af 8 kort 1:100.000 som dækker hele strækningen
Budapest – Sortehavet. Du kan købe en sådan kortpakke for 100 kr + forsendelsen (50 kr).

DonauRadweg øst for Tuln.

Dolomitterne ved Cortina.

Europa cykling
Det ser ud til at blive mere og mere populært at tage lidt længere cykelture gennem Europa, og jeg synes det er
dejligt at bruge min viden til at hjælpe ”Europa cyklister” til gode oplevelser. Sidste år strikkede jeg en tur
sammen for et par, som ville cykle München – Gardasøen og blev glad, da de i år skrev, at det havde været en

helt fantastisk tur takket være min planlægning …og bestilte en forlængelse fra Gardasøen til Assisi. Så kom
frem med dine drømme, hvor vil du gerne cykle hen ?
Guidet tur München – Venedig til september
Hvis du gerne vil med på den guidede tur, jeg har 1.-9. september over Alperne og gennem Dolomitterne, så er
det nu og senest 15. maj, du skal melde dig til, så du kan få flyveturen til rimelig priser. Se mere om turen på
hjemmesiden under guidede ture. Ovennævnte par sagde, at turen op til Brennerpasset ikke var så slem, og jeg
glæder mig specielt til at finde vej ind gennem de takkede Dolomitter forbi Cortina.
Turen går til Sardinien
Helt ny bog fra Politikens Forlag, forfattet af tidl. Fri Fugl Cecilie Marie Meyer. Bogen er fyldt med inspirerende
historier og gode råd om overnatning på agriturismi og tips om cykling, herunder den gode idé at henvende sig
til Dansk Cykel Safari!

Island – the land of ice and fire!
Det er en anden historie at cykle på Island, men jeg afprøvede det i februar med pigdæk på cyklen. Først deltog
jeg i et seminar med 100 deltagere. Jeg fortalte, hvordan Island kunne blive tilknyttet EuroVelo på samme måde
som Cypern er blevet det, ved at betragte en national rute øen rundt som en del af EuroVelo 1 (den
transatlantiske rute) eller EuroVelo 12 (Nordsøruten).
Særligt det islandske turistråd var meget begejstret for denne vision, men helt generelt var der en stemning af,
at nu skulle cykling og herunder cykelturisme udvikles for alvor på den nordatlantiske ø. Miljøminister Svandís
Svavarsdóttir, der holdt oplæg på konferencen, var ligeledes meget optaget af at få ny inspiration.
Dagen derpå cyklede jeg så med Islands Cyklistforbund (Landssamtök hjólreidamanna – det betyder vist noget
med landssammenslutningen af hjul rider mænd!) på den ugentlige fælles cykeltur. Det var på is med pigdæk
på cyklerne, men spændende at se, at der faktisk er en del cykelstier i byen og ud af byen, men også mange
huller, hvor faciliteter mangler. Skiltningen var meget begrænset, men pludselig gjorde vi holdt ved en
informationstavle, som viste forskellige cykelruter og lidt derfra stod 2 vejvisningstavler med rutenumre, som vi
bruger det på nationale cykelruter – og mine nye islandske venner mente, at det var et konsulentfirma, som
netop ville lave det ligesom i Danmark. Desværre passede kort og skilte ikke sammen. Vil du gerne cykle på
Island, så prøv www.hikeandbike.is eller www.icelandBike.com
5 smultronställe i Nordsjælland
En avis bad mig vælge 5 steder i Nordsjælland, som ville være spændende pitstop på en cykeltur. Jeg valgte
følgende, som bredt dækker Nordsjælland og som både rummer kendte seværdigheder og mindre kendte
smørhuller, eller smultronställe (egl. "jordbærsteder"), som de siger i Sverige:
Søvejen ved Esrum Sø – det smukkeste og fredeligste sted i Nordsjælland!
Solbjerg Engsø – adgang til natur og beskyttelse går op i en højere enhed

Troldeskoven ved Tisvildeleje – unik bilfri natur og god iskiosk!
Gilleleje med Østre Fyr - Fish & Chips på havnen og besøg kulfyret og Fabers Grav
Kronborg Slot – konger, kanoner og kunstgallerier

Du finder vej ved hjælp af cykelkort, som du kan bestille her www.cykelsafari.dk og vi tilbyder også en guided
tur i Nordsjælland eller en turpakke på egen hånd.
Tak fordi du nåede så langt i nyhedsbrevet! Hvad du nu kunne gøre:
Bestil cykelkort serien langs Donau Budapest - Sortehavet ved at skrive en mail til JE@Cykelsafari.dk
Bestille cykelkort og guidebøger til sommerens cykelture i Danmark ved at gå ind på www.cykelsafari.dk
under bestilling
Bestille en turpakke til Sardinien, Alsace, Cypern eller andre varme steder gå til www.cykelsafari.dk og
ind under turpakker
Tag dig sammen og planlægge den cykeltur gennem Europa, som du længe har drømt om ved at skrive
en mail til JE@Cykelsafari.dk
Gå ind på Facebook og søg på "Cykelsafari" og tryk ”synes godt” om denne community

Fortsat godt cyklende forår og sommer – sig til hvis jeg kan hjælpe med noget andet!
Jens Erik
Dansk Cykel Safari
Ny Mårumvej 268
DK-3200 Helsinge
+ 45 4879 4097
mobil + 45 21 25 39 85
JE@cykelsafari.dk
www.cykelsafari.dk

