Dansk Cykel Safari
Vi har specialiseret os i at finde snedige stier og ruter i Europa. Her oplever du natur og kultur uden ret
mange andre turister, besøger økologiske gårde, fjerntliggende landsbyer, og du når frem til charmerende
overnatninger på små hoteller, klostre, vingårde m.m. Turpakkerne (P1-P16) er ”gør det selv nøgler” med
cykelkort, forslag til rutevalg, spændende overnatningssteder og praktiske råd. Vi kan også booke en seng
på klostre og hoteller og arrangere ture for selvkørende grupper samt hjælpe langturscyklister gennem
Europas cykelruter. Bare sig hvem, hvad, hvornår og hvor og vi strikker en uforglemmelig tur sammen.
P 6 - Andalusien i Sydspanien
Her kan man cykle i grønne olivenlunde året rundt i det
milde klima. De mauriske hvide byer er en oplevelse for sig.
Mange turforslag med Málaga som udgangspunkt.
Pris: 300 kr. (kort, adresser, snedige overnatninger, turbeskrivelse m.v.).

P 1 Hærvejen til fods eller på cykel
En historisk rejse på den jyske højderyg fra Viborg til
Padborg fra Stenalderen over Vikingetiden til vore dage. En
tur for alle. Turen kan forlænges til Rendsburg ved Ejderen.
Pris: 600 kr. (kort, gode råd, turbeskrivelse og booking af overnatning).

P 2 - Cykelruten København - Berlin
Mellem de to kulturbyer følges cykelrute på 640 km, langs
kyster på Stevns og Falster. I Tyskland passeres flotte slotte
og smukke søer før Brandenburger Tor og Berlin nås.
Pris: 250 kr. (guidebog med kort 1:75.000, overnatinfo og praktiske råd).

P 3 Øresund Rundt på cykel
En nærliggende mulighed, hvis man bor i København, men
det er faktisk meget overraskende at se tingene fra ”den
anden side”. Man kan også dykke længere ind Sveriges
dejlige natur samt gå på jagt efter gammel dansk kultur.
Pris: 200 kr. (kort, gode råd, tips om overnatning mv.).

P 7 – Fra Alperne til Venedig
Fra Tarvisio i det nordøstlige Italien kan man cykle på en
flot cykelrute på nedlagt jernbane ned til Udine. Videre kan
følges små veje ad skiltet rute frem til Venedig eller over
ørækken ud for byen gennem et enestående laguneområde.
Pris: 200 kr.(kort, turforslag, gode råd, tips om overnatning mv.).

P 8 - Malta og Gozo
Øerne er små som Als og ligger så sydligt som Tunis med et
godt klima okt, nov, febr, marts, apr. Her er livligt på Malta,
men helt fredeligt på Gozo, og der er masser af kultur.
Pris: 200 kr.(kort, oversigt cykelstier, gode råd, tips om overnatning mv.).

P 9 - Sardinien
P 4 - Mallorcas klostre og Menorca
Mallorca er spændende på alle årstider med godt klima,
gode veje til cykling, fredelige landsbyer og smukke klostre.
Få km fra Palma, er man i en helt anden verden.

Middelhavsøen på breddegrad med Mallorca rummer et
smukt kuperet landskab med eroderede klipper i flotte
formationer. Der er mange spændende overnatningssteder
på gamle gårde, hoteller m.v. Strandene er som i Caribien!
Pris: 200 kr. (turforslag til en uge, fine overnatningssteder, kort, tips).

Pris: 350 kr. (+ 600 hvis booking) (cykelkort, adresser, turbeskriv m.v.).

P 10 - Umbrien og Toscana
P 5 - Katalonien fra Barcelona
Fra Gaudis Barcelona går turen mod Pyrenæerne i flot
terræn med smukke skove og økologiske gårde på udkig
efter jordbærtræer, over vulkaner og forbi Dali´s museum.

Grønne bakker og bjerge, alléer af cypresser, vinranker,
borge og historiske byer. Ferieforslag a en uge i Umbrien og
lidt ind i Toscana samt generel info om de 2 områder.
Byerne er unikke og landet imellem super cykelegnet.

Pris: 200 kr. (hotelliste, kort, Barcelona bykort, turbeskrivelser m.v.).

Pris: 300 kr. (2 turforslag af 1 uge, cyklistvenlige overnatning, kort, tips).

P 11 - Kreta – en græsk middelhavsø

P 16 – Valencia

Endnu en varm sydhavsø med sol og bjerge samt græsk mad
og kulturhistorie i lange baner og klassiske bjerglandsbyer.

En af de mest fascinerende byer i Spanien, uden mange
udenlandske turister, men med historisk bykerne og byporte
og fin strand. Gode cykelstier ud af byen gør det muligt at
lave 3 dagsture ud som præsenteres i pakken.

Pris: 200 kr. (kort, gode råd, tips om charmerende overnatning mv.).

Pris: 200 kr. (cykelkort, turforslag , gode råd, tips om overnatning mv.).

P 12 Cypern Afrodites ø
Cypern er nok den varmeste middelhavsø. Selv november
og februar kan bruges til cykelferie. Olympos med sne på
toppen hæver sig 2000 m over havet omgivet af naturpark.
Pris: 200 kr. (kort, gode råd, tips om overnatning mv.).

P 13 – Alsace med vinruten
Hertil kan man komme med nattog med cykel. Strasbourg er
blevet en flot cykelby. Herfra kan man følge den berømte
vinrute frem til maleriske byer med gode hoteller.
Pris: 200 kr. (kort, turforslag (eng.) gode råd, tips om overnatning mv.).

CyclineGuider med spiralryg og kort 1:75.000:
På cykel rundt om Limfjorden. 139 kr.
Østersøruten. Danmarks smukkeste cykelrute. 99 kr.

Andet:
Hærvejen til fods og på cykel 4: Padborg- Rendsburg 1995
kort 1:100.000. 20 kr.
Lav en teltplads. Manual for teltpladsholdere. 2007. 30 kr.
25 år på vingerne. De Frie Fugles jubilæumsskrift med
græsrodshistorie. 30 kr.
Lolland-Falster på cykel. Bog med kort og turbeskrivelser.
30 kr.
Lolland-Falster til fods. Bog med kort og turbeskrivelser. 30
kr.

www.cykelsafari.dk

P 14 – Europa cykelpakke
Det er populært at cykle længere stræk gennem Europa. Her
kan du få hjælp til at overskue, hvor langt, du kan komme
på en given tid, og hvordan du undgår trafikerede veje.
Pris: 500 kr. (Europa cykelkort, konkret turforslag, bog, gode råd).

P 15 – De Baltiske lande
Estland, Letland og Lithauen har traditionelt haft kulturelle
bånd til Skandinavien og byder på gode naturoplevelser
bl.a. med mange storke, som vi savner herhjemme.
Pris: 200 kr. (cykelkort, turforslag , gode råd, tips om overnatning mv.).
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