Dansk Cykel Safari Nyhedsbrev maj 2016
Udstillingen CYKELPASSION
Der var stor interesse for udstillingen i Kulturhuset i Helsinge med godt fremmøde til fernisagen, hvor
borgmester Kim Valentin fortalte om sin egen cykelpassion, før han klippede silkesnoren over. Ligeledes
var salen godt fyldt op til Jens Erik Larsens foredrag ugen efter om sin cykelpassion og om Mallorcas
klostre. Endelig har salget af billeder været positivt. Det har været særligt populært at bestille de små
skilderier med motiv og kortbaggrund, som Britt Salver fortsat laver på bestilling. Udstillingen er i maj
måned oppe hos kunstforeningen på DMU nord for Roskilde. Hvis du har et godt forslag til, hvor vi kan
udstille næste gang, så kontakt os endelig.

De bedste cykelkort hidtil i Danmark
Sammen med Nordisk Korthandel har vi, som tidligere beskrevet, udarbejdet cykelkort i skala 1:100.000 for
hele landet, Bornholm er dog i skala 1:50.000. Kortene er trykt på miljøvenligt vandfast materiale og
rummer nationale, regionale og lokale cykelruter samt seværdigheder, badesteder, cykelhandlere,
indkøbsmuligheder mm. Så det er bare med at få fat i et kort, op på cyklen og ud i vores dejlige land.
Cykelkortene koster 125 kr. pr. stk. og kan bl.a. bestilles via http://www.friefugle.dk/fuglebestil.htm

Klimacykelture i Nordsjælland
Klimagruppen i Gribskov Kommune har allerede afviklet de første 2 ture, men der er planlagt 3 mere og det
er gratis at deltage. Du melder dig ved at skrive en mail til cykelje@gmail.com. De næste ture:
Lørdag den 21. maj kl 10-14 til Esrum Kloster og Møllegård med temaet ”vand som drivkraft”
Torsdag 16. juni kl 14-17 Besøg hos Gribskov Økobønder
Lørdag 20. august kl 10-15 Økologisk byggeri i Dronningmølle og Hornbæk.
Se yderligere oplysninger om turene på http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2016.pdf

Vellykket cykelrejse i Portugal
I samarbejde med Merlot Tours og Megasport gennemførte vi i april den første guidede cykelsafari i
Europas sydvestligste hjørne fra Lissabon til Faro via Sagres på godt 500 km. Det var friske folk, der var
med. Alle var gode til at cykle og også til at hjælpe hinanden, når der var brug for det. Den første etape
mellem Lissabon og Setúbal bød på sandede veje, 4 punkteringer og 3 styrt. Da vi trætte nåede byen, viste
det sig, at hotellet lå på det højeste punkt, men med flot udsigt og dejlig mad og god lokal vin.

Længere sydpå blev vejene for det meste lidt bedre. Særlig charmerende var det lille hotel Vicentina i
Aljezur, hvor værtinden Margarida tog venligt i mod os, og fortalte at det var hendes far, der havde bygget
hotellet. Det lå lige over for den gamle bydel med snævre gader i kuperet terræn, kronet af en maurerborg på
toppen. De blev drukket vinho verde på de solbeskinnede terrasser efter ankomst og Margarida hyggede om.
Jo længere sydpå vi kom, jo mere dramatisk blev kystlandskabet. Med en malerisk flora i forgrunden ser
man ned på de lodrette klippevægge, hvorfra skummende bølger kastes tilbage. Et sted så vi en storkerede
yderst på klippen. Det var dog ikke så let at cykle langs kysten, bedst egentlig for vandrefolket, som også var
rigt repræsenteret. På hotellet udgjorde de over 50 % af kunderne. Næste dag nåede vi helt ud til kysten og
oplevede både de dårlige veje og den flotte natur, før vi ramte den yderste spids, Cabo de Sao Vicente.
Resten af turen var langs Algarve kysten, som er noget mere turistet, men ind i mellem var der kaffepauser i
fredelige landsbyer og gode fiskerestauranter. I Portimao boede vi på et dejligt hotel med svømmepøl i
fredelig atriumgård og temperaturen indbød nu til svømmetur før aftensmaden og næste morgen. Om
aftenen kom Ana Varques fra Algarve Tourismo og fortalte og uddelte rygsække med information til os.
Sidste etape var vi kun 3, der cyklede i fuld længde, som blev 98,5 km til Faro gennem blandet landskab,
men flot naturområde det sidste stykke. Om aftenen deltog Cristina og Fernando fra Megasport i middagen,
og vi fik givet dem noget tilbagemelding om ruten, cyklerne (som var udmærkede) og road booken mm.
Vi overvejer nu, at lave turen til en pakketur, lad bare høre fra dig, hvis du er interesseret i at cykle ruten.

Næste guidede tur går til Veneto 24. september 2016
Turen er nu programsat og vil blive afviklet 24. september – 1. oktober. Her kommer vi forbi små vingårde,
smager på vinen og passerer flotte byer og landskaber. Turen går til et område for foden af Alperne, som er
kendt for prosecco vinen, grapa´en, smukke villaer, god mad, let kuperet og varieret landskab. Der plejer at
være lunt og dejligt på den tid af året. Vi cykler 50-70 km om dagen og medbringer selv bagagen i egne eller
lejede cykeltasker. Det er nu, du skal tilmelde dig. Skriv til forening@friefugle.dk
Se hele programmet på http://www.friefugle.dk/Cykelsafari_til_Veneto_Gardasoeen_til_Venedig.pdf

Med ønsket om en dejlig sommer på cykel.
Dansk Cykel Safari
v/ Foreningen Frie Fugle
www.cykelsafari.dk
PS. Ønsker du ikke mere at modtage dette nyhedsbrev sender du blot en besked til forening@friefugle.dk herom.

