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Cykelsafarier til udlandet genoptages 2022 
5.-11. juni Sverige – Bornholm – Rügen 

Vi tager tog til Malmö og cykler til Ystad, hvor vi overnatter. Dernæst færge til Rønne og hele Bornholm 

rundt med 3 overnatninger. Fra Rønne tages færge til Satznitz, hvorfra vi cykler Rügen rundt i løbet af et par 

dage til de flotte klinter og forbi Hitlers 4,5 km lange hotel, måske vi bor der. 
 

18.-24. september Alsace 

Vi tager cykler med tog til Strasbourg og cykler ad den berømte og flotte vinrute sydpå til Basel og langs 

Rhinen tilbage på en af de mest avancerede strækninger af EuroVelo. Togtider frigives et halvt år før.  
 

Cykelture i Danmark 
Klimacykelture i 2021 er nu dokumenteret med fagligt indhold om klima og miljø til inspiration:  

https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2021/11/Klimacykelture_2021_rapportudkast.pdf  
 

I juni 2021 afviklede vi en cykelsafari fra Nyborg til Tønder i super fint vejr med 16 deltagere. Vi tog afsted 

i 4 grupper a 4 med tog til Nyborg fra København, men havde alligevel lidt problemer med DSB, som 

aflyste nogle tog, men kom afsted og havde en fin tur. Du kan få vores turbeskrivelse og overnatningssteder. 
 

  
 

Du kan også cykle selv! 
Hertil kan du benytte cykelkortene, som vi udarbejder for Nordisk Korthandel. Vi er ved at revidere 

Nordlige og vestlige Jylland, Fyn samt Bornholm.  
 

Samtidig kan du med din bestilling gratis få tilsendt en af de nye kortfoldere, vi har udarbejdet. Det drejer 

sig om en ny udgave af Arresø til vands og til lands, hvor der nu er kommet flere vandreruter med samt 

Haldbjerg Shelters. Desuden har vi udgivet Stoholm til fods og på cykel, så der er lidt i hver ende af landet. 

Bestil turpakker, kort og foldere her: https://friefugle.dk/?page_id=452  
 

Sidste cykelsafari nyhedsbrev - tegn medlemskab i Foreningen Frie Fugle (FFF) 
Jeg har hørt, at flere har hentet inspiration i disse gratis nyhedsbreve, men der er kommet meget få direkte 

henvendelser til os efterfølgende. Vi har derfor besluttet at stoppe disse nyhedsbreve og opfordrer til, at man 

i stedet melder sig ind i FFF, nu da et nyt år snart starter (150 kr. til 8411- 4094039 skriv ”nyt medlem”), 

herved vil man støtte vores arbejde og få sendt vores nyhedsbreve. Du kan læse sidste nyhedsbrev her: 

https://friefugle.dk/wp-content/uploads/2021/11/Nyhedsbrev_4_2021.pdf  
 

      Du kan også følge os på Facebookgruppen  https://www.facebook.com/www.friefugle.dk/?ref=bookmarks 
 

Du ønskes en rigtig god cykeljul og godt nytår 2022. 

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