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De praktiske detaljer

Børnefamilier – 3 dage (nr . 1)
Overnatning
Dag 1   Overnatning i Flensburg – www.flensburger-foerde.de/da/booking/accommodations

Dag 2   Overnatning i Langballigau – www.flensburger-foerde.de/da/booking/accommodations

Dag 3   Overnatning i Flensburg – www.flensburger-foerde.de/da/booking/accommodations

Seværdigheder
Dag 1   Flensburger Schiffartsmuseum – www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de/da

Dag 2   Glücksburg Slot – www.schloss-gluecksburg.de/dk
  Klimapark Glücksburg – www.artefact.de/da/home_dk/

Dag 3  Cathrinesminde Teglværk – www.msj.dk/cathrinesminde

Færge
Cykelfærgen Rødsand – www.cykelfaergen.info

Børnefamilier – 3 dage (nr. 2)
Overnatning
Dag 1   Danhostel Sønderborg-Vollerup – www.danhostel-sonderborg-vollerup.dk, tlf. 74 42 39 90,
  mail: vollerup@danhostel.dk 

Dag 2   Danhostel Flensborg Fjord – www.fl-fjord.dk, tlf. 73 11 58 48, mail: info@fl-fjord.dk 

Dag 3   Overnatning i Flensburg – www.flensburger-foerde.de/da/booking/accommodations

Seværdigheder
Dag 1  Universe Science Park – www.universe.dk

Dag 2   Historiecenter Dybbøl Banke – www.1864.dk
  Cathrinesminde Teglværk – www.msj.dk/cathrinesminde

Dag 3   Okseøerne – www.visitsonderjylland.dk/okseoeerne
  Schiffartsmuseum – www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de/da

Flensburg Fjord Route
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Dette er et tillæg til Cykelbogen for Flensburg Fjord Route. I denne folder finder du forslag til ture på ruten særlig 
velegnet for børnefamilier, med udvalgte seværdigheder og forslag til hoteller, som du selv booker. 

Alle kontaktoplysninger kan du finde i denne folder.

Børnefamilier - 7 dage
Dag 1  Ankomst til Aabenraa og Aabenraa Citycamping, 
samt udforskning af byen. Der er ingen cykling på dag 1, så 
der er rig mulighed for at opleve Aabenraa og besøge muse-
et Kulturhistorie Aabenraa.

Dag 2  Start dagen med etape 1 til Nordborg – 44km i alt. 
Undervejs kommer du forbi Varnæs Skovsø, hvor du kan 
stille cyklen og udforske området til fods. Hop på cyklen mod 
Ballebro og tag færgen til Als – herefter følger en cykeltur 
over Nordals til Nordborg, hvor du kan overnatte på 
Nørherredhus Hotel.

Dag 3  Denne dags etape, nr. 2, er 49 km og ender i 
Sønderborg. Undervejs på turen kan du slå vejen forbi 
Universe Science Park, hvor der er rig mulighed for både 
børn og voksne at udforske naturvidenskabens verden. 
Ankommet til Sønderborg kan du tilbringe en nat på 
Danhostel Sønderborg-Vollerup lidt uden for byen.

Dag 4  I dag cykler du på etape 3 fra Sønderborg til 
Flensburg, i alt ca. 64 km. Undervejs anbefaler vi et besøg på 
Historiecenter Dybbøl Banke. Overnatning foregår i 
Flensburg – info finder du under de praktiske detaljer.

Dag 6   Dagens etape 5 er på 46 km og går fra Langballig-
au tilbage til Flensburg. Undervejs anbefaler vi et stop ved 
Landschaftsmuseum Angeln i Unewatt. Er der brug for 
yderligere et stop undervejs, eller har du lyst til at udforske 
endnu et område, er Arnkiel Park et besøg værd. Igen 
overnatter du i Flensburg.

Dag 7   De 49 km der skal tilbagelægges i dag går fra 
Flensburg til Aabenraa. Tilbage i Danmark cykler du 
igennem Padborg og forbi Museum Oldemorstoft, hvor du 
med fordel kan indlægge et stop. Dagens etape afsluttes i 
Aabenraa med et besøg i Genforeningsparken og 
Formidlingstrappen ved parken, inden du igen overnatter 
på Aabenraa Citycamping.

Børnefamilier - 3 dage (nr. 1)
Denne rute er kun mulig, når cykelfærgen Rødsand sejler, 
26.juni - 15. august.

Dag 1   Start dagen i Flensburg med et besøg på Flensburger 
Schiffartsmuseum og på den historiske havn. Du overnatter 
i Flensburg på et overnatningssted du vælger på 
www.flensburger-foerde.de

Dag 2   Turen i dag går langs etape 4 til Langballigau – en 
kortere tur på 32 km. Undervejs kommer du forbi Volkspark, 
hvor du kan gøre holdt og nyde parkens legepladser eller 
grønne områder. På vejen videre mod Langballigau kommer 
du forbi Glücksburg, hvor du kan besøge Glücksburg Slot og 
Klimapark Glücksburg. Dagen afsluttes med en overnatning 
i Langballigau – igen kan du finde det rette overnatningssted 
for netop dig på www.flensburger-foerde.de.

Dag 3   Om formiddagen tager du cykelfærgen Rødsand 
fra Langballigau til Brunsnæs, hvorefter turen går videre på 
etape 5 (noget af den) og du tilbagelægger 37 km før du igen 
når Flensburg. Undervejs er der tid til et besøg på 
Cathrinesminde Teglværk.

Dag 5  Turen i dag går langs etape 4 til Langballigau – en 
kortere tur på 32 km. Undervejs kommer du forbi Volkspark, 
hvor du kan gøre holdt og nyde parkens legepladser eller 
grønne områder. På vejen videre mod Langballigau kommer 
du forbi Glücksburg, hvor du kan besøge Glücksburg Slot og 
Klimapark Glücksburg. Dagen afsluttes med en overnatning 
i Langballigau – igen finder du selv det rette overnatnings-
sted på www.flensburger-foerde.de.

Børnefamilier - 3 dage (nr. 2)
Ingen rundtur - forskelligt start- og slutsted.

Dag 1  Denne tur starter i Nordborg med etape, nr. 2, på 
49 km og ender i Sønderborg. Undervejs på turen kan du slå 
vejen forbi Universe Science Park, hvor der er rig mulighed 
for både børn og voksne at udforske naturvidenskabens 
verden. Ankommet til Sønderborg kan du tilbringe en nat på 
Danhostel Sønderborg-Vollerup lidt uden for byen.

Dag 2  I dag cykler du noget af etape 3 fra Sønderborg til 
Rinkenæs, i alt ca. 32 km. Undervejs anbefaler vi et besøg på 
Historiecenter Dybbøl Banke og på Cathrinesminde 
Teglværk. Overnatning foregår på Danhostel Flensborg 
Fjord.

Dag 3  I dag tilbagelægger du den sidste del af etape 3 til 
Flensburg, ca. 20 km. Undervejs cykler du langs Fjordvejen 
og kan blandt andet gøre stop i Sønderhav, hvor du kan nyde 
udsigten til Okseøerne og nyde en is ved den famøse Annies 
Kiosk. Du krydser grænsen til Tyskland ved den lille 
Grænseovergang Skomagerhus, inden du tilbagelægger de 
sidste kilometer til Flensburg by. I Flensburg er der rig 
mulighed for at udforske byen og den historiske havn, f.eks. 
med et besøg på Flensburger Schiffartsmuseum, inden du 
tager til dit hotel for natten, som du finder på 
www.flensburger-foerde.de.

De praktiske detaljer

Børnefamilier – 7 dage
Overnatning
Dag 1   Aabenraa Citycamping – www.aabenraa-citycamping.dk, tlf.  74 62 26 99,
   mail: info@aabenraa-citycamping.dk

Dag 2   Nørherredhus Hotel – www.nhhus.dk, tlf. 74 45 01 11, mail: nhhus@nhhus.dk

Dag 3   Danhostel Sønderborg-Vollerup – www.danhostel-sonderborg-vollerup.dk, tlf. 74 42 39 90,
  mail: vollerup@danhostel.dk

Dag 4   Overnatning i Flensburg –www.flensburger-foerde.de/da/booking/accommodations

Dag 5   Overnatning i Langballigau – www.flensburger-foerde.de/da/booking/accommodations

Dag 6   Overnatning i Flensburg – www.flensburger-foerde.de/da/booking/accommodations

Dag 7  Aabenraa Citycamping – www.aabenraa-citycamping.dk, tlf. 74 62 26 99, 
  mail: info@aabenraa-citycamping.dk

Seværdigheder
Dag 1   Kulturhistorie Aabenraa – www.msj.dk/kulturhistorie-aabenraa

Dag 2   Varnæs Skovsø – www.naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/varnaes 

Dag 3   Universe Science Park – www.universe.dk

Dag 4   Historiecenter Dybbøl Banke – www.1864.dk

Dag 5   Glücksburg Slot – www.schloss-gluecksburg.de/dk
  Klimapark Glücksburg – www.artefact.de/da/home_dk/

Dag 6   Landschaftsmuseum Angeln/Unewatt – www.flensburger-foerde.de/dk
  Arnkiel Park – www.arnkiel-park.de

Dag 7   Museum Oldemorstoft – www.oldemorstoft.dk
  Genforeningsparken – www.aabenraa.dk/oplev/genforeningen-2020/genforeningsparken
  Formidlingstrappen Aabenraa – www.visitaabenraa.dk


