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Cykelsafari i Cuba Oriente udsolgt, men tag med til Sydlige Italien
Tilmeldingen til cykelrejsen i det østlige Cuba er slut. Sammen med Jysk Rejsebureau i Aarhus
afvikles turen med 15 deltagere 25. februar til 11. marts 2018 med forberedelsesmøde 24. januar. Det
er allerede besluttet at gentage turen nogenlunde samme tid i 2019, så du kan begynde at tage tilløb:
https://www.jysk-rejsebureau.dk/cuba/med-dansk-rejseleder/cykelrejse-til-cuba-med-dansk-rejseleder/
I mellemtiden bliver der en spændende tur 5.-12. maj i det sydlige Italien, hvor man kan tage forskud på

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 vin- og ostesmagning. Vi overnatter også i den spektakulære
barok-by Lecce og slutter sydligst på hælen i Leuca. Se detailprogram på:
http://www.friefugle.dk/safari/guidede_ture/Guidede_ture_2018.pdf Tilmeld: JE@cykelsafari.dk
Tag din bedstefar med i rickshaw
Vi arbejder på at tilrettelægge en familietur, hvor flere generationer kan være med, heraf også hvis
man ikke selv kan cykle, nemlig i rickshaw. Der efterlyses foreløbig interesse. Kontakt
Pernille@Friefugle.dk så vi får en fornemmelse af om vi skal videreudvikle dette. Turen kunne være
samme tid og samme område, som ovenstående, men med kortere dagsmarcher.

Landet med de sorte bjerge - Montenegro
Montenegro genopstod som fuglen Fønix i 2006 ved frigørelsen fra Serbien. Landet har 700.000
indbyggere og dets størrelse er ca. 1/3 af Danmark. Man er tydeligvis på vej med en ”vestlig
udvikling” og har allerede indført Euroen. Sidst i september var jeg inviteret dertil for at hjælpe med
cykelfremme. Dette foregik i hovedstaden Podgorica. Byen ligner en stor landsby, som ligger i en

gryde mellem bjergene. Her kan man godt cykle, men bilkulturen er overvældende. Cyklisternes
organisation www.biciklo.me arbejder dog godt for at ændre på det. Der var smalle cykelstier eller
rettede rødmalede cykelbaner langs flere veje, men lidt primitivt udformet. Cykelparkering så man
også en del steder. Et par centrale gader lukkes for biltrafik efter kl. 17 og byens trafikplanlægger
sagde på konferencen, at han var åben for at tale videre med cyklister og høre på deres forslag.
Ellers handlede konferencen og workshops om EuroVelo 8 ruten, Middelhavsruten, som skal føres
gennem Montenegro. Forslaget er, at den kommer til at forløbe parallelt med kyst på gamle veje.
Den kommer ikke ind over hovedstaden. Ruten gennem Montenegro ventes at blive knapt 200 km.
En eftermiddag blev der også tid til at cykle en tur op i de flotte sorte bjerge, der omgiver
hovedstaden Podgorica sammen med et par friske gutter fra cyklistorganisationen. Man skal ikke
langt ud af byen, før de stejle stigninger starter. Vi cyklede godt 500 højdemeter og 30 km. Først gik
det op til byen Medun. Her stoppede vi ved et udsigtspunkt med nogle mindesmærker over landets
helte og lidt senere tog vi en øl i landsbyen Ubli. Da jeg så indenfor i ”pubben” hang der ud over
jagttrofæer, billeder af Putin og Milosovic og andre ”helte”. Vi fortsatte rundt om højdedraget og
kom tilbage til Medun og tog samme vej ned, som vi kom op og nåede den lille hovedstad lige før
tusmørket sivede ned fra de sorte bjerge og sagde godnat til byen.
Vi har ikke udviklet en turpakke for Montenegro endnu, men kan gøre det, hvis du efterspørger det!

Klimacykelture
Læs den spændende rapport for cykelturene i 2017 og få faglig viden om klima og miljø samt
inspiration til spændende turmål: http://www.friefugle.dk/Klimacykelture_2017_rapport.pdf

Cykelkort
Som det nok er gået op for læserne af dette nyhedsbrev, har vi udarbejdet cykelkort for Nordisk
Korthandel for hele landet og kortene opdateres løbende. Planlæg dine ture på cykel for 2018 i god
tid. Kortoversigt og priser:http://www.friefugle.dk/safari/safaribestil/safaribestil.htm.

Januarudsalg på turpakkerne
Ligeledes kan du begynde at planlægge cykelture i udlandet. Vi har besluttet at forsøge et lille
januarudsalg, så alle turpakkerne undtagen Hærvejen og Mallorca i januar går til halvpris. Hvad med
en turpakke til Sardinien, Alsace, Umbrien, Portugal mm? NB priser er ikke rettet til med rabat, men
når du bestiller inden 1. februar, bliver det halv pris og dertil lægges forsendelse 50 kr. Efter 1.
februar vil nogle af destinationerne udgå og andre måske komme til.
Oversigt og bestilling: http://www.friefugle.dk/safari/safaribestil/safaribestil.htm
www.cykelsafari.dk
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