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Dit project wordt financieel ondersteund door erfo, het europese fonds voor regionale ontwikkeling

Dit is een aanvulling op de fietsgids voor de Flensburg Fjord Route. In deze folder vind je suggesties voor overnachtingen en
bezienswaardigheden op de route voor als je geïnteresseerd bent in bloemen en tuinen. De overnachtingen en eventuele
bezienswaardigheden boek je zelf. Alle contactgegevens vind je in deze folder.

Bloemen en Tuinen - 7 dagen

Dag 1 Aankomst bij Hotel Sønderborg Strand. Op dag 1
wordt er niet gefietst, zo heb je alle tijd om de stad
Sønderborg te verkennen.

Dag 2 Vandaag fiets je etappe 3 van Sønderborg naar

Dag 7 De laatste etappe van deze tocht, nummer 2, is 49

km lang en eindigt weer in Sønderborg. Onderweg kun je
langsgaan bij Universe Science Park, waar je de tuin Bittens
Have kunt bezoeken. Terug in Sønderborg kun je een laatste
nacht doorbrengen in Hotel Sønderborg Strand.

Flensburg, 64 km in totaal. Onderweg raden we aan om een
bezoek te brengen aan de tuin van Gråsten Slot met de
koninklijke moestuin Den Kongelige Køkkenhave. Je
overnacht in Flensburg – kijk voor contactgegevens onder
Overnachting.

Bloemen en Tuinen - 3 dagen

Dag 3 De tocht voert vandaag langs etappe 4 naar Langbal-

Christiansen Gärten en de haven, waar je ook de pas aangelegde Erzählgärten (Verteltuin) vindt. Je overnacht in Flensburg bij een accommodatie naar keuze. Contactgegevens
vind je onder Overnachting.

ligau – een kortere rit van 32 km. Onderweg kom je langs het
Volkspark, waar je even kunt pauzeren om van het park te
genieten. Verder richting Langballigau fiets je door Glücksburg, waar je de rozentuin Rosarium vindt. Je sluit de dag af
met een overnachting in Langballigau – je kunt een passende accommodatie vinden op www.flensburger-foerde.de.

Deze route is alleen mogelijk wanneer de fietspont Rødsand
vaart, van 26 juni tot 15 augustus.

Dag 1 Begin de dag in Flensburg met een bezoek aan

Dag 2 De tocht voert langs etappe 4 naar Langballigau –

een kortere rit van 32 km. Onderweg kom je langs het Volkspark, waar je even kunt pauzeren om van het park te genieten. Verder richting Langballigau kom je langs Glücksburg,
waar je de rozentuin Rosarium vindt. Je sluit de dag af met
een overnachting in Langballigau – kijk voor contactgegevens bij Overnachting.

De praktische details
Bloemen en Tuinen – 7 dagen

Overnachting
Dag 1 		
Hotel Sønderborg Strand – www.sonderborgstrand.dk/en, tel. +45 70 84 83 48,
		

mail: hotel@sonderborgstrand.dk

Dag 2 		
Dag 3 		
Dag 4 		
Dag 5 		
Dag 6 		

Overnachting in Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations
Overnachting in Langballigau – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations
Overnachting in Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations
Hotel Europa – www.hoteleuropa.dk, tel. +45 74 62 26 22, mail: info@europahotel.dk
Nørherredhus Hotel – www.nhhus.dk/en, tel. +45 74 45 01 11, mail: nhhus@nhhus.dk

Bezienswaardigheden
Dag 1 		
Sønderborg – www.visitsonderborg.com
Dag 2		
Gråsten Slot – www.kongeligeslotte.dk/en/palaces-and-gardens/graasten-palace-and-palace-gardens
		

Den Kongelige Køkkenhave – www.visitsonderborg.com

Dag 3 		
Dag 4 		

Rosarium – www.flensburger-foerde.de/en

		

Dag 5 		
		

Dag 6 		
Dag 7 		

Christiansen Gärten – www.museumsberg-flensburg.de/en
Erzählgarten Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/flowers-build-bridges
Genforeningsparken – www.aabenraa.dk/oplev/genforeningen-2020/genforeningsparken
Formidlingstrappen Aabenraa – www.visitaabenraa.info
Postmestergårdens Have – www.postmestergaarden.dk
Bittens Have – www.universe.dk/en

Dag 3 In de ochtend neem je de fietspont Rødsand van
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Langballigau naar Brunsnæs. Daarna gaat de tocht verder
langs (een deel van) etappe 5 en je legt 37 km af voordat je
Flensburg weer bereikt. Onderweg kun je een kleine omweg
maken naar Gråsten, waar je de tuin van Gråsten Slot met
de koninklijke moestuin Den Kongelige Køkkenhave kunt
bezoeken.

Dag 4 De etappe van vandaag, nummer 5, is 46 km lang en
loopt van Langballigau terug naar Flensburg. In Flensburg
heb je de mogelijkheid om een bezoek te brengen aan
Christiansen Gärten en de historische haven waar je ook de
pas aangelegde Erzählgärten (Verteltuin) vindt. Je overnacht
wederom in Flensburg.

Overnachting
Dag 1		
Overnachting in Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations
Dag 2		
Overnachting in Langballigau – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations
Bezienswaardigheden
Dag 1		
Christiansen Gärten – www.museumsberg-flensburg.de

Dag 5 De 49 km die vandaag moeten worden afgelegd, gaan
van Flensburg naar Aabenraa. De etappe van vandaag wordt
afgesloten in Aabenraa met een bezoek aan het Genforeningspark (Herenigingspark) en de Formidlingstrappen
(Verteltrap) die bij het park ligt, voordat je overnacht in
Hotel Europa.
Dag 6 Begin de dag met een wandelingetje door de tuin
Postmestergårdens Have. Daarna fiets je etappe 1 naar
Nordborg – 44 km in totaal. Hier kun je overnachten in
Nørherredhus Hotel.

Bloemen en Tuinen – 3 dagen

		

Erzählgarten Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/flowers-build-bridges

Dag 2 		
Dag 3 		

Rosarium – www.flensburger-foerde.de/en

Gråsten Slotshave – www.kongeligeslotte.dk/en/palaces-and-gardens/graasten-palace-and-palace		gardens
		
Den Kongelige Køkkenhave – www.visitsonderborg.com

Veerboot
Cykelfærgen Rødsand – www.cykelfaergen.info
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