Nyhedsbrev februar 2013 Dansk Cykel Safari
På denne årstid kan man enten tage på skiferie eller drømme sig til sydligere himmelstrøg med
caribiske strande og viftende palmer – eller begge dele.
Kultur mysterier på Sardinien

Et bud på det sydens sol, kunne være en forårs cykelferie på Sardinien. Det er en ret uopdyrket
middelhavsø for danskere. Her er ellers virkelig caribiske strande, og det er smart, at hotelpriserne er
det halve udenfor sommersæsonen, hvor det alligevel er for varmt til at cykle – og trafikken på vejene
er vel under det halve her. Tilmed er der direkte og meget billige fly fra Danmark – det gælder bare om
at bestille i rette tid. Eksempelvis flyver Ryanair hele året fra Billund til Alghero på nordvestøen (en
returbillet er set til 300 kr den 6. april), mens Norwegian flyver København – Olbia på nordøst øen fra
april til oktober (returbillet i april 449 kr).
Men det mest interessante er den for mange uåbnede bog af kulturhistoriske fænomener, som
Sardinien, rummer, når man triller ind i dens indre kuperede landskab med skulpturelt eroderede
klippeformationer. Særlig indtryk gjorde de flere etager høje sten bygninger fra Bronzealderen bygget
af kæmpesten, som ingen mennesker har kunnet løfte. Byggerierne kaldes Nuraghi og udover
bygningerne uvirkelige størrelse, husker jeg også den sexede måde vores guide udtalte ordet – det blev
ligesom hængende i luften sammen med mysteriet om, hvordan disse huse kunne være bygget for 34000 år siden.
Men der er mange andre mysterier at opdage på Sardinien og et godt grundlag er at købe Sardinien
turpakken, som bl.a. indeholder en kortfattet bog om kulturhistorien med flotte illustrationer, et godt
vejkort 1:250.000 samt cykeltursforslag og spændende steder at overnatte.
Mont Ventoux – Det skaldede Bjerg (Tekst og fotos af Jørgen Boldt)

Nærmeste lufthavn med direkte fly fra Danmark er Marseille, hvorfra der er 3-5 timers transport med
tog eller bus eller 2-3 timer i lejet bil. Der er tre veje op, fra syd (Malaucene), fra øst (Bidouin) og nord
fra (Sault). Tour de France har benyttet alle tre. I alle tre byer kan man leje gode cykler (og god
service). Jeg har prøvet både racercykler og mountain bike, vil klart anbefale det første. Asfalten er
god. Udlejerne ved selvfølgelig, hvilken gearing der kræves. Der er ligeledes diverse
overnatningsmuligheder.

Turen fra Malaucene er klart den smukkeste, men muligvis også den hårdeste, med lange stejle træk.
Det går opad hele tiden, det meste med fantastisk udsigt. Ca. 5 km fra toppen er en fortrinlig
restaurant, hvor man klart fortjener at forkæle sig selv.
Turen fra Sault er den nemmeste, ikke så stejl, endda med visse nedadbakker på vej op. Men udsigten
er ikke nær så flot, fordi man kører meget i skov. Også her er en glimrende restaurant nogle km før
toppen. Fra denne og resten af vejen op er stejl og smuk.
Turen fra Bidouin er også ganske hård, og denne er også hæmmet af manglende udsigt grundet mange
træer. De sidste km deler man med turen fra Sault, også restauranten. Denne tur vil jeg give sidste
prioritet.
Malaucene og Bidouin er begge ualmindeligt charmerende små byer, hvor man med stor fornøjelse
kan overnatte. Uanset hvad, er det et fantastisk bjerg, fordi det ligger alene, dvs. med udsigt til
lavlandet hele vejen rundt.
Foredrag

Du kan få mere inspiration til planlægning af årets cykelferier ved at komme og høre på et af følgende
foredrag :
21. marts kl. 19 på Café Globen: Cykelferie i Italien (Tarvisio – Venedig, Verona – Livorno og
Umbrien rundt)
4. april kl 19 på Foreningen Frie Fugles kontor på Nordre Fasanvej 199 1.th. 2000 F: En tur til Kina,
Fra Alperne til Ravenna m.m. og et glas rødvin (tilmelding nødvendig på forening@friefugle.dk )
Gang i Nordsjælland eller hvad?
VisitNordsjælland arbejder på at udvikle turismen i Nordsjælland på forskellig måde. Jeg har prøvet at
skubbe kommunerne i gang med at omdanne Nordkyststien (Hundested – Gilleleje – Helsingør) til
national cykelrute 2, som opfølgning på rapporten om nationale cykelruter (se www.friefugle.dk under
projekter). Sankt Helene Centret vil tilbyde forskellige aktiviteter til sommer, såsom guidede cykelture
og jeg har foreslået en Slotstur Nordsjælland rundt for udenlandske cykelturister.
Cykelture ud fra København – et pt. strandet bogprojekt ….
På opfordring af bl.a. Dansk Cyklist Forbund har Frie Fugles Forlag foreslået at udgive en bog, som
kunne opfylde et nutidigt ønske om konkret inspiration til cykelture i hovedstadsområdet. Bogen skal
give nogle super gode ideer hertil og henvende sig til flere forskellige målgrupper fra forelskede par til
en lonely rider. Bogprojektet blev sendt til Friluftsrådets tips- og lottomidler, som bevilgede 20.000 kr
til layout og tryk. Imidlertid er hele budgettet på 140.000 kr, så der mangler en del, og det er åbenbart
svært at få yderligere fondsstøtte – så har du en god idé til at få den finansieret, så kom endelig frem
af busken med den - tak.
Ændring af hjemmesiden og firmastrukturen og stop for salg af guidebøger og kort
www.Cykelsafari.dk har netop undergået en mindre omstrukturering fordi mit personlige firma
nedlægges og aktiviteterne fremover økonomisk går ind under Frie Fugle. Brug i fremtiden denne
mail: Forening@friefugle.dk
De venligste hilsner Jens-Erik

