
 

Dansk Cykel Safari nyhedsbrev april 2020 

    
Selv om alt er gået ”coronas”, så kan man i hvert fald godt tage sin cykel og komme ud og få frisk forårsluft 

i Danmark. Hertil har vi jo lavet gode cykelkort for Nordisk Korthandel. Nyeste kort er for østlige Jylland 

med bykort for Aarhus mm. Men også Fyn kortet med tilhørende turbeskrivelser om Amanda mm er værd at 

blive inspireret af. Tag en rundtur på bestillingslisten her: https://friefugle.dk/?page_id=452 
 

Ny hjemmeside 
Vores medarbejder Stine Bjergager, har beriget os med en ny hjemmeside: https://friefugle.dk/ 

tag en corona-sikker rejse på siden og skriv dine evt. kommentarer til os på forening@friefugle.dk  Tak. 
 

Gravel cykelture med DGI 
Det kneb lidt med tilmeldingerne til de 8 annoncerede ture sidste år, så nu har vi sammen med DGI 

omdefineret nogle af turene til at være ”Gravel” dvs. ture på grus i naturen, stadig med undertegnede som 

guide og stadig med fortællinger undervejs. Prisen er også sat ned til 75 kr. På grund af Corona er 

programmet skubbet noget frem, men er nu planlagt til: 

20. maj fra Hillerød til Parforcelandskabet 

3. juni fra Lyngby til Industriens vugge ved Mølleåen 

4. juli fra Gilleleje langs Nordsjællands kyst med tema om kunstnere 

20. august Trolleskoven og sandflugten fra Tisvildeleje. 
 

Læs mere og tilmeld dig på:    https://www.dgi.dk/landevejscykling/arrangementer/202018324505 
 

   
 

Ny cykelrute i Nordsjælland L703 
Vi har netop afsluttet arbejdet med skiltning af en ny cykelrute for Gribskov Kommune. Den er ca. 50 km 

lang og har fået nr. 703 fordi der allerede findes 701 Søruten fra Helsinge til Arresø og 702 Skovruten som 

forbinder Helsinge med Valby Hegn og Høbjerg Hegn. Den nye rute forbinder kommunens største 3 byer, 

Helsinge, Gilleleje og Græsted. Undervejs kan man opleve kulturlandskabet, som særlig præsenterer sig 

usædvanlig smukt ved Maglehøjene ved Hesselbjerg. Derfra når man nordkysten med fremragende udsigt til 

havet fra Gilbjerghoved, hvor de to have, Kattegat og Øresund støder sammen. Det kan man iagttage fra den 

skulpturelle siddesten på toppen, hvor jeg holdt frokost for et par dage siden. 
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Cykelsafari til Sydtyrol i juni 2020 
Sydtyrol er den italienske del af Tyrol syd for Brennerpasset. Det er både politisk og landskabsmæssigt et 

spændende område. Nærmest usynligt er der gennem dalene langs floderne anlagt super fine cykelruter.  
 

Jeg har netop talt med turistchef dernede, som tror vi kan gennemføre turen 13.-21. juni, hvor der måske 

stadig er sne på toppen over de grønne græsgange og lilla køer og blomster i dalene. Der er plads til 2 

deltagere mere. Program: https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2020/01/Program-sydtyrol-2020-rev.pdf 
 

  
 

Cykelsafari tur i Spanien sidst i september 
Den anden programsatte safaricykeltur afvikles sidst i september og har Unesco Verdensarv på menuen, idet 

vi cykler mellem de historiske byer i Madrids omegn, nemlig Toledo, Avila, Escorial, Segovia mm. Det 

bliver både kulturelt og også en fin naturoplevelse i det småkuperede bjerglandskab. Læs mere her: 

https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2020/01/Madrid-omegn-program.pdf 

Deltagelse i turene kræver medlemskab af Foreningen Frie Fugle. 
 

 
 

PS. Følg os på Facebookgruppen  

https://www.facebook.com/www.friefugle.dk/?ref=bookmarks 
 

Du ønskes et rigtigt godt cyklende forår 2020. 

www.cykelsafari.dk      JE@Cykelsafari.dk    Jens Erik Larsen. 
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