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Dit is een aanvulling op de fietsgids voor de Flensburg Fjord Route. In deze folder vind je suggesties voor tochten op de route
voor mensen die geïnteresseerd zijn in de geschiedenis van het grensgebied, met geselecteerde bezienswaardigheden en
suggesties voor hotels om zelf te boeken. Alle contactgegevens vind je in deze folder.

Geschiedenis van het grensgebied – 7 dagen

Dag 6 Je kunt de dag beginnen met een bezoek aan het

wordt er niet gefietst, zo heb je alle tijd om de stad Sønderborg te verkennen en Sønderborg Slot te bezoeken.

cultuurhistorisch museum Kulturhistorie Aabenraa, voordat
je weer op de fiets springt voor etappe 1 naar Nordborg – 44
km in totaal. Hier kun je overnachten in Nørherredhus Hotel.

Dag 2 Vandaag fiets je etappe 3 van Sønderborg naar

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

Dag 1 Aankomst bij Hotel Sønderborg Strand. Op dag 1

Flensburg, 64 km in totaal. Onderweg naar Flensburg raden
we je aan een bezoek te brengen aan het Geschiedeniscentrum Dybbøl Banke en het Industriemuseum Kupfermühle. Je overnacht in Flensburg – vind een hotel dat aan jouw
wensen voldoet op www.flensburger-foerde.de/en.

km lang en eindigt weer in Sønderborg. Onderweg kun je
Augustenborg aandoen en Augustenborg Slot. Terug in
Sønderborg kun je een laatste nacht doorbrengen in Hotel
Sønderborg Strand.

Geschiedenis van het grensgebied – 3 dagen
Dag 1 Start de Flensburg Fjord Route in Flensburg met

etappe 6 naar Aabenraa, 49 km in totaal. Onderweg fiets je
door het kamp Frøslevlejren, waar we aanraden om een stop
te maken bij het Frøslevlejrens Museum. De etappe van
vandaag wordt afgesloten in Aabenraa waar je overnacht in
Hotel Europa.

Dag 2 Vandaag fiets je van Aabenraa naar Sønderborg,
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Dag 3 Begin de dag met een bezoek aan Museumsberg en

in de Christiansen Gärten, waar je ook het monument van
de Isted-leeuw vindt. Daarna voert de tocht langs etappe
4 naar Langballigau – een kortere rit van 32 km. Onderweg
kom je langs Glücksburg, waar je ruim de mogelijkheid hebt
voor een bezoek aan Glücksburg Slot. Je sluit de dag af met
een overnachting in Langballigau – je kunt een passende
accommodatie vinden op www.flensburger-foerde.de/en

50 km in totaal. Volg etappe 1 naar Ballebro, waar je op het
vasteland blijft en de alternatieve route fietst langs de Alssund naar Sønderborg (zie kaart 6a-d). In Sønderborg heb je
tijd voor een bezoek aan Sønderborg Slot, om vervolgens te
overnachten in Hotel Sønderborg Strand.

Geschiedenis – 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 Slot – www.msj.dk/en/soenderborg-castle
Dag 2 		
Geschiedeniscentrum Dybbøl Banke – www.1864.dk/en
		

Industriemuseum Kupfermühle – www.industriemuseum-kupfermuehle.de

Dag 3 		

Museumsberg & Christiansen Gärten – www.museumsberg-flensburg.de
Glücksborg Slot – www.schloss-gluecksburg.de/en

		

Dag 4 		
Dag 5 		
		

Dag 6 		
Dag 7 		

Flensburger Schifffahrtsmuseum – www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de
Frøslevlejrens Museum – en.natmus.dk/museums-and-palaces/the-froeslev-camp-museum/
Genforeningsparken – www.aabenraa.dk/oplev/genforeningen-2020/genforeningsparken
Kulturhistorie Aabenraa – www.msj.dk/en/cultural-history-aabenraa
Augustenborg Slot – www.visitsonderborg.com

Dag 3 Vandaag fiets je etappe 3 van Sønderborg naar

Flensburg, 64 km in totaal. Onderweg naar Flensburg raden
we je aan een bezoek te brengen aan het Geschiedeniscentrum Dybbøl Banke en het Industriemuseum Kupfermühle. Je overnacht in Flensburg – vind een hotel dat aan jouw
wensen voldoet op www.flensburger-foerde.de.

Dag 4 De etappe van vandaag, nummer 5, is 46 km lang

en loopt van Langballigau terug naar Flensburg. Onderweg
kom je langs Sankelmark, de plek van de historische slag in
1864. Terug in Flensburg heb je alle tijd om het Flensburger
Schifffahrtsmuseum en de historische haven te bezoeken. Je
overnacht wederom in Flensburg bij een accommodatie naar
keuze.

Geschiedenis – 3 dagen
Overnachting
Dag 1		
Hotel Europa – www.hoteleuropa.dk, tel. +45 74 62 26 22, mail: info@europahotel.dk
Dag 2 		
Hotel Sønderborg Strand – www.sonderborgstrand.dk/en, tel. +45 70 84 83 48,
		

mail: hotel@sonderborgstrand.dk

Dag 3 		

Overnachting in Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations

Bezienswaardigheden
Dag 1		
Frøslevlejrens Museum – en.natmus.dk/museums-and-palaces/the-froeslev-camp-museum
Dag 2 		
Sønderborg Slot – www.msj.dk/en/soenderborg-castle
Dag 3 		
Geschiedeniscentrum Dybbøl Banke – www.1864.dk/en

Dag 5 De 49 km die vandaag moeten worden afgelegd,

gaan van Flensburg naar Aabenraa. Onderweg fiets je door
het kamp Frøslevlejren, waar we aanraden om een stop te
maken bij het Frøslevlejrens Museum. De etappe van vandaag wordt afgesloten in Aabenraa met een bezoek aan het
Genforeningspark (Herenigingspark), voordat je overnacht
in Hotel Europa.

De praktische details
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Industriemuseum Kupfermühle – www.industriemuseum-kupfermuehle.de

