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Flensburg Fjord Route
Gezinnen met kinderen

De praktische details

Gezinnen met kinderen – 3 dagen, nr. 1
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

Dag 3   Overnachting in Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations

Bezienswaardigheden
Dag 1   Flensburger Schifffartsmuseum – www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de

Dag 2   Glücksburg Slot – www.schloss-gluecksburg.de/en
  Klimapark Glücksburg – www.artefact.de/en

Dag 3   Cathrinesminde Teglværk – www.msj.dk/en/cathrinesminde-brickworks

Veerboot
Cykelfærgen Rødsand – www.cykelfaergen.info

Gezinnen met kinderen – 3 dagen, nr. 2
Overnachting
Dag 1   Danhostel Sønderborg-Vollerup – www.danhostel-sonderborg-vollerup.dk, tel. +45 74 42 39 90, 
  mail: vollerup@danhostel.dk

Dag 2   Danhostel Flensborg Fjord – www.fl-fjord.dk/en, tel.+45 73 11 58 48, mail: info@fl-fjord.dk

Dag 3   Overnachting in Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations

Bezienswaardigheden
Dag 1   Universe Science Park – www.universe.dk/en

Dag 2  Geschiedeniscentrum Dybbøl Banke – www.1864.dk/en
  Cathrinesminde Teglværk – www.msj.dk/en/cathrinesminde-brickworks

Dag 3   Okseøerne – www.visitsonderjylland.com/oxislands
  Flensburger Schifffartsmuseum – www.schifffahrtsmuseum-flensburg.de/en
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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 die 
bijzonder geschikt zijn voor gezinnen met kinderen, met geselecteerde bezienswaardigheden en suggesties voor hotels om zelf 

te boeken. Alle contactgegevens vind je in deze folder.

Gezinnen met kinderen – 7 dagen
Dag 1   Aankomst in Aabenraa en op Aabenraa Citycamping. 
De stad verkennen. Op dag 1 wordt er niet gefietst, zo heb 
je alle tijd om de Aabenraa te verkennen en een bezoek te 
brengen aan het museum Kulturhistorie Aabenraa.

Dag 2   Begin de dag met etappe 1 naar Nordborg – 44 km 
in totaal. Onderweg kom je langs het meer Varnæs Skovsø, 
waar je de fiets kunt neerzetten om het gebied te voet te 
verkennen. Spring op de fiets richting Ballebro en neem de 
veerboot naar Als – daar volgt een fietstocht over Nordals 
naar Nordborg, waar je kunt overnachten in Nørherredhus 
Hotel.

Dag 3   De etappe van deze dag, nummer 2, is 49 km lang 
en eindigt in Sønderborg. Onderweg kun je langsgaan bij 
Universe Science Park, waar kinderen en volwassenen de 
wereld van de natuurwetenschappen op allerlei manieren 
kunnen ontdekken. Aangekomen in Sønderborg kun je de 
nacht doorbrengen bij Danhostel Sønderborg Vollerup, net 
buiten de stad.

Dag 4   Vandaag fiets je etappe 3 van Sønderborg naar 
Flensburg, 64 km in totaal. Onderweg raden we een bezoek 
aan Geschiedeniscentrum Dybbøl Banke aan. Je overnacht 
in Flensburg – kijk voor informatie bij de praktische details.

Dag 6   De etappe van vandaag, nummer 5, is 46 km lang 
en loopt van Langballigau terug naar Flensburg. Onderweg 
raden we een stop aan bij Landschaftsmuseum Angeln in 
Unewatt. Als je onderweg nog een keer pauze wilt houden, 
of als je zin hebt om nog een gebied te verkennen, is 
Arnkiel-Park zeker een bezoek waard. Je overnacht weder-
om in Flensburg.

Dag 7   De 49 km die vandaag moeten worden afgelegd, 
gaan van Flensburg naar Aabenraa. Terug in Denemarken 
fiets je door Padborg en langs Museum Oldemorstoft, een 
leuke plek om even te stoppen. De etappe van vandaag 
wordt afgesloten in Aabenraa met een bezoek aan het Gen-
foreningspark (Herenigingspark) en de Formidlingstrap-
pen (Verteltrap) bij het park, voordat je weer overnacht op 
Aabenraa Citycamping.

Gezinnen met kinderen – 3 dagen, nr. 1
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 het 
Flensburger Schifffahrtsmuseum en in de historische ha-
ven. Je overnacht in Flensburg bij een accommodatie die je 
kiest op www.flensburger-foerde.de/en.

Dag 2   De tocht voert vandaag langs etappe 4 naar Langbal-
ligau – een kortere rit van 32 km. Onderweg kom je langs het 
Volkspark, waar je even kunt pauzeren om van de speeltui-
nen en het groen van het park kunt genieten. Verder richting 
Langballigau kom je langs Glücksburg, waar je Glücksburg 
Slot en Klimapark Glücksburg kunt bezoeken. Je sluit de 
dag af met een overnachting in Langballigau – je kunt een 
passende accommodatie vinden op 
www.flensburger-foerde.de/en.

Dag 3   In de ochtend neem je de fietspont Rødsand van 
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 is er tijd voor een bezoek 
aan steenbakkerijmuseum Cathrinesminde Teglværk.

Dag 5   De tocht voert vandaag langs etappe 4 naar Langbal-
ligau – een kortere rit van 32 km. Onderweg kom je langs het 
Volkspark, waar je even kunt pauzeren om van de speeltui-
nen en het groen van het park kunt genieten. Verder richting 
Langballigau kom je langs Glücksburg, waar je Glücksburg 
Slot en Klimapark Glücksburg kunt bezoeken. Je sluit de 
dag af met een overnachting in Langballigau – je kunt een 
passende accommodatie vinden op 
www.flensburger-foerde.de/en.

Gezinnen met kinderen – 3 dagen, nr. 2
Geen rondrit - verschillende start- en eindpunten.

Dag 1   Deze tocht begint in Nordborg met etappe 2 van 49 
km die eindigt in Sønderborg. Onderweg kun je langsgaan 
bij Universe Science Park, waar kinderen en volwassenen de 
wereld van de natuurwetenschappen op allerlei manieren 
kunnen ontdekken. Aangekomen in Sønderborg kun je de 
nacht doorbrengen bij Danhostel Sønderborg Vollerup, net 
buiten de stad.

Dag 2   Vandaag fiets je een deel van etappe 3 van Sønder-
borg naar Rinkenæs, ongeveer 32 km in totaal. Onderweg 
raden we een bezoek aan Geschiedeniscentrum Dybbøl 
Banke aan en bij steenbakkerijmuseum Cathrinesminde 
Teglværk. Je overnacht in Danhostel Flensborg Fjord.

Dag 3   Vandaag leg je het laatste stuk af van etappe 3 naar 
Flensburg, ca. 20 km. Onderweg fiets je over de weg Fjord-
vejen en kun je onder andere stoppen in Sønderhav, waar 
je kunt genieten van het uitzicht op de eilanden Okseøerne 
onder het genot van een ijsje van Annies Kiosk. Je steekt de 
grens naar Duitsland over bij de kleine grensovergang van 
Skomagerhus voordat je de laatste kilometers naar Flens-
burg aflegt. In Flensburg heb je alle tijd om de stad en de 
historische haven te verkennen. Breng bijvoorbeeld een 
bezoek aan het Flensburger Schifffahrtsmuseum voordat je 
de dag eindigt in het hotel dat je gevonden hebt op 
www.flensburger-foerde.de/en.

De praktische details

Gezinnen met kinderen – 7 dagen
Overnachting
Dag 1   Aabenraa Citycamping – www.aabenraa-citycamping.dk, tel. +45 74 62 26 99, 
  mail: info@aabenraa-citycamping.dk

Dag 2   Nørherredhus Hotel – www.nhhus.dk/en, tel. +45 74 45 01 11, mail: nhhus@nhhus.dk 

Dag 3   Danhostel Sønderborg-Vollerup – www.danhostel-sonderborg-vollerup.dk, tel. +45 74 42 39 90, 
  mail: vollerup@danhostel.dk

Dag 4   Overnachting in Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations

Dag 5   Overnachting in Langballigau – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations

Dag 6   Overnachting in Flensburg – www.flensburger-foerde.de/en/booking/accommodations

Dag 7   Aabenraa Citycamping – www.aabenraa-citycamping.dk, tel. +45 74 62 26 99, 
  mail: info@aabenraa-citycamping.dk

Bezienswaardigheden
Dag 1   Kulturhistorie Aabenraa – www.msj.dk/en/cultural-history-aabenraa

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

Dag 3   Universe Science Park – www.universe.dk/en

Dag 4  Geschiedeniscentrum Dybbøl Banke – www.1864.dk/en

Dag 5   Glücksburg Slot – www.schloss-gluecksburg.de/en
  Klimapark Glücksburg – www.artefact.de/en

Dag 6   Landschaftsmuseum Angeln/Unewatt – www.flensburger-foerde.de/en
  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.info


