Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev April-Maj 2018

Cykelsafari i Cuba afviklet med 15 deltagere
Her er et lille uddrag af beretningen derfra:
Efter 2 dages cykling a 70 km nåede vi den lille by Niquero længst mod sydvest. Det er en perle af
en cykelby, som slår København i modal split, idet næsten al trafik foregår på cykler af forskellige
slags, herunder taxi rickshaws. Hestevognene kommer ind som nr. 2 på listen. Ovenover byens stille
trafik sydede luften af røg fra sukkerfabrikken, men opmuntrende nok, var der også et meget stort nyt
projekt med dyrkning af økologiske grøntsager i fællesskab.
I Santiago de Cuba så vi Moncada kasernen og hørte om det mislykkede angreb i 1953, hvor Fidel og
Raul blev fængslet og efter 2 år frigivet. Vi fik også gang i salsadansen, først på et lille lokalt
dansested i stedet for det store Casa de Trova. Vi havde knapt sat os ned før lokale sorte skønheder
bød os op til dans, mens andre blev en del af orkesteret. Dagen efter bestilte vi decideret
undervisning på en danseskole og hver deltager fik tildelt en cubaner og så gik det løs på terrassen.
Du kan høre mit foredrag i Café Globen 22. maj kl. 17.30 og læse om næste tur i 2019 her:
https://www.jysk-rejsebureau.dk/cuba/med-dansk-rejseleder/cykelrejse-til-cuba-med-dansk-rejseleder/

Tag med til Italiens støvlehæl 6.-13. oktober og oplev blomstrende økologi
I mellemtiden bliver der en spændende tur i det sydlige Italien, hvor man kan forlænge sommeren. Turen

starter i Matera, som er en helt fantastisk by, beliggende på bjergformationer. Derfra cykles ca. 60
km om dagen i et terræn, som ikke er så svært at klare. Der overnattes på hoteller og agriturisme
gårde med vinsmagning mm, bl.a. i den spektakulære barok-by Lecce og slutter med en nat i Napoli.

Jeg har netop været nede og lave research og oplevede bl.a. arboretet Pomona Garden, med 1000
gamle træsorter i æbler, citrus, figen mm og meget engagerede mennesker, nemlig ejeren Paolo og
hjælperen Maya, som fortalte om bedriften. Som noget særligt havde man sået et frø fra et kakitræ,
som havde overlevet atombomben i Nakasaki og beskyttede nu træet med en labyrint af lavendel,
som et fredssymbol. Vi lærte at lave pasta på gården Atipica og cyklede på Viaduktruten.
Endelig besøgte vi byerne med kunst og kultur, herunder Alberobello, med de berømte runde Trullo
huse, der ligner noget fra en anden planet, men bare er sten på sten uden bindemiddel. Vi overnattede
i hver sit trullohus der. Se detailprogram her og skynd dig at meld dig, hvis du vil med:
http://www.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Guidede_ture_2018.pdf Tilmeld: JE@cykelsafari.dk

Klimacykelture
Klimagruppen i Gribskov er ved at planlægge årets temacykelture. Prøv efter 10. maj at slå op på
www.friefugle.dk under nyheder. Den 3. juni indvies nationalparken i Nordsjælland bl.a. med en
guidet cykeltur på rute 105 Parforce Gribskov med afgang fra slottet i Hillerød kl. 13.00.

Cykelkort og bog for Fyn, Tåsinge, Langeland og Ærø er udkommet
Cykelkortet for Fyn med øer har mange nyheder. Der er bykort og cykelstier langs veje og en række
særlige cyklistrastepladser. Den tilhørende bog er på 114 sider og på 3 sprog. Man føres via dagsture
rundt i hele det fynske univers med bløde bakker og gode læhegn. Kortoversigt og priser:
http://www.friefugle.dk/safari/safaribestil/safaribestil.htm.

Arresø til vands og til lands
Foreningen Frie Fugle har i samarbejde med Arresø Kajakklub m.fl. udarbejdet friluftskortet for at
udvikle friluftsliv og turisme på og omkring Danmarks største sø, der i forhold hertil ikke er særlig
meget brugt til friluftsaktiviteter. Det skyldes, at store dele af landarealerne er private, og store dele
er tilgroet med tagrør. Bekendtgørelsen, som regulerer hensynet til fugleliv mm, og dermed balancen
mellem naturbeskyttelse og adgang til naturen, er et godt grundlag til udvikling af friluftsliv og
turisme på/omkring søen. Det vil vi arbejde videre på. Med friluftskortet er taget første skridt/rotag.
Kortet indeholder tips til, hvad man kan opleve både til vands og til lands. Til vands kan man jo
bruge Frie Fugles kajakker, som ligger ved Huseby og til lands kan man tage cykelturen rundt om
søen på ca. 44 km. Endelig byder kortet på oversigt over fremragende vandreoplevelser.
Kortet er gratis og kan sendes mod betaling af porto eller hentes som pdf-fil på www.friefugle.dk
Du kan også møde op til eventen, vi holder i Ramløse Havn den 7. maj kl. 18.30.
www.cykelsafari.dk
JE@Cykelsafari.dk Tlf. 21 25 39 85. God sommer Jens Erik Larsen.

