Oplev den

maritime by Kiel og
charmerende Holstein
KIELERFJORDEN OG
SØERNE VED PLÖN

Gammelt dansk-tysk
grænseland
Engang dannede Ejderen en naturlig grænse
mellem Danmark og herredømmet Schleswig.
Nyd denne korte rundtur på cykel fra maritime,
charmerende Kiel, langs Kielerfjorden,
gennem landbrugsegnen Probstei til
søerne ved Plön og tilbage til Kiel.
Let rute
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Fyret ved Falckenstein strand ligger på en lille ø ved udkanten af
Kiel. Tag hertil og oplev fyret, fjorden, standene og skibene.

Dag 1. Ankomst til Kiel

Kom til Kiel tidligt nok til, at I har tid til at opleve
den maritime flair, som er en væsentlig del af denne
interessante bys charme.

Dag 2. Kiel - Stein/Schönberg

(ca. 32 km)
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I tager en kort tur til Kielerkanalen, rundt omkring
Kiel og tilbage til fjorden. Derefter tager I færgen til
Laboe. I fortsætter på cykel langs med fjorden til
spa-byen Stein/Schönberg.

Dag 3. Stein/Schönberg - Dersau

(ca. 55 km)

Information
Turkode:
Kiel
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TYS-1

Rejseform:

I cykler gennem Probsteis skønne landskaber til
kobberbyen Preetz. Herfra fortsætter I gennem bølgende bakker i ”Holsteinsk Schweiz” til Plön-søen.

Varighed:

Dag 4. Dersau - Kiel

Startdage:

Individuel rejse
5 dage / 4 nætter

Rejseperiode:

(ca. 50 km)

I passerer søerne Post og Lank og en gammel, hollandsk vindmølle på Jeres vej tilbage til Kiel. Besøg
evt. frilandsmuseet i Molfsee med mange gamle
huse og gårde.

SAMLET LÆNGDE:

Maj - september
Hver dag
ca. 137 km

Dag 5. Kiel

Afrejse efter morgenmad eller forlængelse af opholdet i Kiel.

Plön Slot

Udsigt til ubådsmuseets varetegn i Laboe fra Falckenstein strand ved Kielfjorden

CY K E LT U R L A N G S FJ O R D O G S Ø E R
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Fuglebækvej 2A 1. sal
DK - 2770 Kastrup
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk
www.cyclingdenmark.dk

Inkluderet i rejsens pris:
• 4 nætter på hotel i dobbeltværelse værelse med eget
bad og toilet
• 4 x morgenmad
• Bagagetransport mellem hotellerne
• Service hotline
• Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort

Ikke inkluderet i rejsens pris:
• Rejsen til/fra Kiel
• Cykelleje
• Drikkevarer
• Personlig rejseforsikring
• Adgang til museer, attraktioner m.m.

Generel information
• Cykelturene er uden guide.
• De angivne distancer er beregninger af de anbefalede
ruter og mulige omveje
• Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og
gøre det muligt ikke at fare vild på ruten
• Overnatningerne på turen vil foregå på hyggelige 2*-3*
hoteller eller B&Bs med eget bad og toilet og god
beliggenhed.

Rejsetype:
Turens dagsstrækninger er tilrettelagt så det er muligt
at gøre stop undervejs og tage turen i jeres eget
tempo. Cykelturene er ikke guidede, og mellem startog slutpunkt er I derfor frie til at følge ruteforslagene i
større eller mindre grad.

Afrejsedatoer i 2016:
Denne tur kan startes hver dag fra maj til september.
Vi gør dog opmærksom på, at det ikke være muligt at
ankomme i perioden 17. – 25. juni på grund af Kiel
Regattaen / Kieler Woche.

Cykler:
Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 og fodbremse
eller 21 gear og håndbremse, som alle har en medfølgende
cykeltaske. Endvidere kan der lejes el-cykler, børnecykler
og andet børneudstyr, hvilket dog findes i et begrænset
omfang og derfor skal bestilles i god tid i forvejen.

Praktisk rejseinformation:

Det er muligt at medbringe egen cykel, men i så tilfælde er
det på eget ansvar i forhold til evt. skade, tab eller tyveri af
cyklen.

Med tog:
Fra Padborg til Kiel: 2-3 timer med 1-2 skift
Fra Puttgarden til Kiel: 2-3 timer med 1 skift

Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Tyskland, men af
sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og
voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt.

Kiel ligger i det nordlige Tyskland, og på grund af
beliggenheden tæt på Danmark, kan det for de fleste
bedst svare sig at køre i bil eller tage toget.

I egen bil:
Padborg – Kiel: ca. 95 km
Puttgarden – Kiel: ca. 93 km

Kort over cykelturen og overnatningsbyer:

Priser:
Alle priser er angivet pr. person

Maj + september

Juni - august

Pris per person i dobbeltværelse

DKK

3.150

3.450

Pris per person i enkeltværelse

DKK

4.050

4.535

Leje af cykel 7/21 gear

DKK

400

Leje af el-cykel

DKK

875

Ekstra nat, ophold i dobbeltværelse

DKK

425

Ekstra nat, ophold i enkeltværelse

DKK

690

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer

