Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev november 2015
Vinteren har ikke omsluttes os endnu. Man kan endnu nå en frisk cykeltur herhjemme, inden det er
tid at planlægge udenlandske cykelsafarier. Her kommer lidt inspiration til begge dele.
Landsdækkende ny serie af cykelkort
Sammen med Nordisk Korthandel har vi allerede udarbejdet gode cykelkort i skala 1:100.000 for
Nordsjælland, Sydsjælland med Lolland, Falster og Møn, Fyn med tilhørende øer, Bornholm og
Østjylland. Lige nu arbejder vi hårdt med de sidste 3 kort for Nord-, vest- og sydlige Jylland.
Kortene medtager alle skiltede cykelruter, også de lokale. Det er noget af et detektivarbejde, at få
kortlagt dem alle. Senest har jeg været rundt i Herning Kommune og fandt bl.a. nogle idylliske
steder ved Skjern Å, hvor man kan overnatte på en dejlig teltplads med sheltere på N4 (foto). Husk
at man kan købe disse cykelkort for 125 kr. pr. stk. – giv dig selv en julegave. www.friefugle.dk

Hedebostien fra fjord til hav langs vinmarker
Der er tale om et samarbejde mellem de 3 kommuner, Roskilde, Greve og Solrød om at skabe
forbindelse mellem fjord og hav, nemlig Roskilde Fjord og Østersøen. Ruten går gennem det
tidligere hedelandskab, som også er kendt for bosted for rige bønder med god jord. Hedebostien
skiltes som regional cykelrute 86. Den går gennem Hedeland, som nu er rekreativt område, tidligere
stor grusgrav. Her kommer man bl.a. forbi vinmarkerne på skråning bag en sø. Der er flere steder
tale om nyanlæg, og der etableret ridesti i eget tracé på flere af disse strækninger. Vi udfører
arbejdet med planlægning af skiltning af ruten. Ruten er 23 km og åbner forår 2016.

Vemmetofte Kloster og præstegaard B&B
Faxe Kommune har etableret en lokal cykelrute 425 Panoramarute, som forbinder Faxe med Faxe
Ladeplads mm. Imidlertid kunne det blive endnu bedre, hvis man udvidede denne med endnu en
sløjfe, og skabte en forbindelse gennem de smukke skove øst for Faxe. Her ligger seværdigheden

Vemmetofte Kloster og Vemmetofte Præstegaard B&B, samt restaurant Skovfogedstedet med
iskiosk nær campingpladen i Strandskoven.
Vi har været på besøg og har udarbejdet et forslag til forløb af en sådan ekstra panorama sløjfe rute.
Men du kan bare tage ned og cykle og overnatte på præstegården, www.Vemme.dk. Hvis du cykler
fra Køge dertil, så følg den smukke cykelrute 56 forbi Jomfruens Egede og læs historien om de to
søstre og spøgelserne, som huserede her og tag lige Vemmetofte Klosters historie med.

Ture til udlandet
Det kan også snart blive tid til at planlægge næste års cykelrejser både inden- og udenlands. Vi
kører en Portugaltur 16.-24. april, hvor der cykles fra Lissabon ned langs den fascinerende vestkyst,
der minder om Nordbornholm gange 10, til Algarvekysten. Se mere på www.cykelsafari.dk. Vi har
også været på research ved Gardasøen i år og tidligere i Venedig området. Derfor planlægges til
efteråret 2016 en tur, som vil komme til at gå fra Gardasøen til Venedig gennem spændende
vinområder i kuperet landskab mellem historiske byer, bl.a. verdensarv byen Mantova.

Køb en turpakke til jul til en cykelven
Vores turpakker til Mallorca, Sardinien, Alsace, Umbrien osv. bygger på, at vi har haft guidede ture
og indhøstet viden om de bedste forløb at følge, fundet spændende overnatningsmuligheder osv.
Herefter samler vi det i sådanne ”gør det selv” informationspakker. Se mere på www.cykelsafari.dk
og overvej om det skulle være en julegave til en cykelven. Der er også Hærvejen en rundtur i
Nordsjælland mm i Danmark og som nævnt de nye cykelkort.

På cykel i Hvide Rusland (Belarus)
Det varer nok lidt, inden der bliver guidede ture til Hvide Rusland, men i oktober cyklede jeg der
gennem vilde skove med ulve og bjørne, isolerede landsbyer, gode og dårlige grusveje. Formålet
var at hjælpe med at få gang i en EuroVelo rute gennem landet og projektleder Pavel Harbunou
førte os til særlige B & B steder, de kaldte Homesteads. Første nat opholdt vi os i et bjælkehus.
Næste dag kom folk fra Brest for at deltage i workshop, og at cykle frem til næste indkvartering,
hvor en endnu større gruppe sluttede sig til os. De havde cyklet fra Minsk omkring 100 km, og satte
deres telte. Vi sad omkring bålet om aftenen, selvom temperaturen kom ned nær nul. Men bålet - og
vodka - holdt os varme og cykeloplevelser blev udvekslet på forskellige sprog fra russisk til spansk.
Tilbage i Minsk havde vi en stor cykel konference og også lidt tid til at cykle i hovedstaden med 2
mil. indbyggere. Hvor der er fortove, er du forpligtet til at cykle der. De fleste af disse er meget
brede, men med flere cyklister, vil konflikter med fodgængere stige, og der er nogle problemer med
at løse på overgangene ved kryds. Heldigvis findes der en separat cykelsti allerede langs floden, og
denne vil blive brugt til den første etape af EuroVelo 2 fra Minsk mod Brest. Man håber at have 150
cykelrute klar i løbet af næste år.

Vandreferie i Skotland i Harry Potters fodspor
I sommerferien var jeg med min datter på vandretur i Lake District, hvor jeg har været involveret i
et projekt om en cykelrute i nationalparken (Cumbrian cycle route). Dernæst tog vi til Fort William,
hvor nogle af optagelserne til Harry Potter filmene er foregået, bl.a. togturen til Hogwarts over
viadukten. Vi vandrede under denne, kørte med Harry Potter toget og besteg det højeste bjerg i UK,
Ben Nevis (1344 m) i et fantastisk landskab af grønne nuancer. Der blev også tid til at besøge Loch
Ness uhyret, Nessie. Læs mere på: https://pdf.dvl.dk/?file=/blad/vandreliv_2015_06.pdf (side 56).
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