Dansk Cykel Safari nyhedsbrev december 2014
Nøgne grene svajer i vinden over tagryggen og regnen pisker mod ruderne, ikke just udpræget julevejr må man sige. Måske skulle man tage til Norge og løbe på ski – her er et motiv fra vinterferien i
år fra Norefjell, nær Oslo - eller sætte sig sammen med gran og julelys og planlægge spændende cykelrejser i 2015. Håber vi kan give lidt inspiration dertil. Et projekt om Middelhavscykelruten (EuroVelo 8) har ført til møder, foredrag og cykling sydpå. Husk også at vi har turpakker til flere Middelhavsøer, så som Mallorca og Menorca, Sardinien, Malta, Cypern og Kreta. www.cykelsafari.dk

Nye cykelruter på Cypern
Cypern kan man jo nærmest cykle på hele vinterhalvåret, da øen ligger så sydligt. Det kan være et
problem at finde gode flyforbindelser, da charterflyene holder vinterferie. Men jeg fandt en rimelig
forbindelse med Easyjet CPH – Milano og videre til Larnaca på Cypern. Hjem tog jeg via Athen med
Aegean. Således er det lidt omstændeligt, at tage egen cykel med, men der er kommet flere cykeludlejere på øen og også flere skiltede cykelruter, bl.a. fra Limassol op til Troodos og en flot rød cykelsti langs hele strandpromenaden. Find de nye oplysninger om cykeludlejer og ruter i Cypern cykelpakken P12 på www.cykelsafari.dk Husk man cykler i venstre side – også på cykelstierne!
At rejse i og med en bog - Istanbul
Det med at kombinere romanlæsning om steder, jeg besøger, giver en dybere oplevelse. I Portugal
læste jeg ”Nattog til Lissabon”, sidste år og ”Porten i Marrakesh” da vi var i Marokko. I år rejste jeg
og mine børn til Istanbul i efterårsferien. Med i bagagen var bogen af Orhan Pamuk, ”Uskyldens
Museum”. Den er helt utrolig. Pamuk skriver levende om ulykkelig kærlighed og oven i de billeder,

man har inde i sit hoved, kan man besøge museet og se fragmenter fra bogen. Skør idé. Jeg nåede til
sidste side i bogen, på vores næstsidste dag i Istanbul, og der var så en fribillet til museet, man skulle
medbringe bogen og få den stemplet. Bogen beskriver huse, gader, caféer midt i Istanbul, og det er
fascinerende med bogen i hovedet at gå rundt der. Vi havde en spændende uge, som bl.a. omfattede
en cykeltur på den asiatiske side. Her er 40 km fin cykelrute langs kysten. Vi besøgte også de kendte
moskeer og museer, som f.eks. Hagia Sophia og Cisternerne, som Dan Brown skriver om i Inferno!

Nye horisonter - Albanien
Særligt besøget i Albanien var meget spændende. Efter turen læste jeg i øvrigt Nina Rasmussens bog
”Som en albansk jomfru”. Flot beskrivelse af folk og bjerglandskab. Fløj til Podgorica, hovedstaden
i Montenegro, som ikke er så langt fra Albaniens nordligste større by, Shkodra. Her holdt jeg oplæg
på cykelkonference og var begejstret over at se en livlig cykelkultur (29 % af trafik er pr. cykel).
Varer blev transporteret ind fra landet på cykel, en mand cyklede med lille barn foran og bedstemor
på bagagebæreren. Der blev cyklet på kryds og tværs alle andre steder end på cykelstierne i hovedgaden, som også var af ringe karakter. Om lørdagen cyklede jeg op til borgen uden for byen og dernæst langs den store sø ud til landsbyer. Det mindede mig om fjerne steder i Sydamerika, da jeg købte ind i lille butik og satte mig på torvet omgivet af nysgerrige børn. Alt i alt et meget gæstfrit folkefærd. Tænker at tage ned og cykle der igen i 2015, prøver at planlægge en tur, du kan tage med på.

I det grønne og blå Nordsjælland
Ja, ja ude godt, men hjemme ikke værst. Bor jo det flotteste sted, man kan forestille sig i Nordsjællands smørhul. Hele sommeren havde vi en hel del udenlandske cyklister ude i Nordsjælland bl.a.
flere canadiske familier. Desuden har der været flere ”klimacykelture” arrangeret af Klima- og Miljøgruppen i Gribskov. Vi var 14 stykker på tur til Bærhaven ved Danstrup Hegn – et spændende
landskab med alskens bær og en meget faglig tur om vandkvalitet i Arresø samlede sidst på året over
20 deltagere. Til næste år kommer der tilsvarende dagsture med indhold. Der planlægges ture til
Svanholm, til Øllingegård Mejeri, til økologiske gårde i Nordsjælland, til Søborg Sø mm.

Sommeren bød også på kajak ture på Arresø, bl.a. på tværs af søen, hvor vinden let skaber bølgegang. Du kan prøve kajakkerne i 2015 ved medlemskab af Frie Fugle (150 kr. om året).

Du ønskes en rigtig god jul og et godt nyt cykel år 2015
Dansk Cykel Safari v/ Foreningen Frie Fugle Forening@friefugle.dk

