
 

Information 
 

Bookingkode:  TYS-8 
 
Turnavn:  Lübeck – Stralsund 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  8 dage 
 
Startdatoer:  25/4 – 10/10 2015 
 
Startdage:  Hver dag 
 
Samlet længde:  ca. 300 km 
 
Overnatning:  2*-4* hoteller 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
 
  

 Smukke gamle hansestæder  
      og Østersøens hvide sandstrande 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En herlig cykeltur langs Østersøens kyst fra Lübeck til 

Stralsund, eller som tyskerne selv siger: ”Fra marcipan 

til Bismarcksild”. Nyd livet i de gamle hansestæder, de 

livlige feriebyer ved kysten, strandene og den milde 

Østersøbrise. 
 

Dag 1.  Ankomst til Lübeck 

Velkommen til Lübeck, hvor turen tager sin start. Den gamle hansestad er en 

perle af en by med en smuk havnepromenade, små søer, mange butikker, 

en hyggelig, ligefrem lokalbefolkning og den verdensberømte Lübecker-

marcipan. 

 

Dag 2.  Lübeck – Boltenhagen, 55 km 

I cykler til Travemünde, som er kendt for sine spabade, og her møder 

cykelruten Østersøkysten, som den fortsætter videre langs. Efter et kort 

stykke gennem Brooker-skovens nationalpark, når I til Boltenhagen, som er 

en af de ældste havnebyer i Mecklenburg, og som hvert år tiltrækker mange 

turister såvel som søfolk på grund af områdets mange kapsejladser. 

Klipperne, der har en smuk udsigt over hele bugten, kan desuden være et 

godt mål for en hyggelig aftentur.  

 

Dag 3.  Boltenhagen – Wismar, 30 km 

Fortsæt langs med Wismarbugten til Wismar by - en af de smukkeste, gamle 

hansestæder i Mecklenburg-Vorpommeren. Den storslåede arkitektur 

afspejler den vældige magt, som hansestæderne engang besad, og herfra er 

det også muligt at tage en sejltur til øen Poel.  

 

Dag 4.  Wismar – Külungsborn/Bad Doberan, 60 km 

Wismars gamle bydel fik kun mindre skader under 2. verdenskrig, så en 

slentretur her er umagen værd. I cykler gennem landskabet, som kaldes ”die 

Kühlung”, dannet i den sidste istid, og derefter videre til Kühlungsborn . 

Østersøen fra Lübeck til Stralsund 

Oplev det uspolerede kystlandskab i 

Mecklenburg-Vestpommeren med de engang 

så velhavende og indflydelsesrige hansestæder 

og utallige seværdigheder. 

2015 



 

Dag 5. Kühlungsborn/Bad Doberan – Region Wustrow, 60 km 

I cykler langs kysten til badebyen Warnemünde i nærheden af 

Rostock med Østersøens bredeste strand. Via kunstnernes 

strand Ahrenshoop kan man cykle til halvøen Fischland, og det er 

let at komme fra Warnemünde til Rostock. 

 

Dag 6.  Region Wustrow – Zingst/Barth, 45 km 

Warnemünde ligger der, hvor Warnow-floden løber ud i 

Østersøen. I cykler gennem skoven på Darß til Prerow. Giv jer tid 

til en udflugt til stranden. Det er ren romantik! Efter pausen 

fortsætter I til nationalparken Vorpommersche Boddenlandschaft 

– her yngler bl.a. almindelige traner og grågæs. Via Zingst går 

turen til Barth, som er en tidligere svensk by med mange smukke 

bygninger, der kan dateres tilbage til 1300-1800 tallet. 

 

Dag 7.  Zingst/Barth – Stralsund, 50 km 

I dag cykler I mod Stralsund langs Barth-bugten. Stadig et stykke 

væk fra byen vil I kunne se de tre tårne, som hansestaden er 

berømt for. Jeres tur ender her i Unesco kulturarvsbyen 

Stralsund. 

 

Dag 8. Stralsund 

Efter morgenmad og check ud på hotellet er turen slut for denne 

gang. Overvej at forlænge opholdet et par dage, og gå på 

opdagelse i de nordtyske regioner.  

 

 

Rejsetype: 
 

Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt så det er muligt 

at gøre stop undervejs og tage turen i jeres eget tempo. 

Cykelturene er ikke guidede, og mellem start- og slutpunkt er 

I derfor frie til at følge ruteforslagene i større eller mindre 

grad. 

 

Afrejsedatoer i 2015: 
 

Denne tur kan startes hver dag fra april til oktober. 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

Lübeck og Stralsund 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, som kører hver anden time og koster omkring 

37€ for en personbillet. 

 

Med tog: 

Padborg – Lübeck: ca. 3 timer med 2-3 skift 

Rostock – Lübeck: ca. 3-4 timer med 2-3 skift 

Stralsund – Padborg: ca. 6 timer med 2-3 skift 

Stralsund – Rostock: ca. 2 timer med 2 skift 

  

I egen bil: 

Padborg – Lübeck: ca. 180 km 

Rostock – Lübeck: ca. 125 km 

Stralsund – Padborg: ca. 385 km 

Stralsund – Rostock: ca. 80 km 

 



 

  

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 eller 24 gear og 

hånd- og/eller fodbremse i unisex-modeller, 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.  
 

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. 
 

Cykelhjelm er ikke lovpligtig i Tyskland, men af 

sikkerhedsmæssige hensyn opfordrer vi både børn og 

voksne til at medbringe en hjelm og køre forsigtigt. 

 

Inkluderet i rejsens pris: 
 

 7 nætter på hotel i dobeltværelse med eget bad og 

toilet 

 7 x morgenmad 

 Bagagetransport mellem hotellerne (max. 20 kg) 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort på engelsk 

 Adgang til Det Maritime Museum i Stralsund 

 Service hotline 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Din rejse til/fra Lübeck og Stralsund 

 Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 

 Cykelleje 

 Drikkevarer 

 Personlig rejseforsikring 

 Yderligere adgang til museer, attraktioner m.m. 

 Færge Warnemünde - Hohe Düne (ca. 2,20 € pr. 

pers.) 

 

 
 

 

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 

 

Overnatning: 
 

Der er mulighed for at vælge mellem overnatning i to 

forskellige kategorier, som begge byder på hyggelige 

hoteller og gode udgangspunkter for jeres oplevelse af 

turens byer. 

I kategori A foregår overnatningerne på 3* og 

4* hoteller, som alle er pæne, har eget bad og toilet og 

er tæt på byens centrum. 

 I Kategori B bor I på særligt udvalgte 2* og 3* 

hoteller samt familieejede gasthöfer, som alle er 

hyggelige små steder, der også har eget bad og toilet 

og en god placering i forhold til byen.  



 
 

Priser: 
 

 

 

 Ydersæson 

25. apr. – 8. maj 

13. sep. – 10. okt. 

 

Mellemsæson 

25. maj – 25. jun. 

30. aug. – 12. sep. 

Højsæson 

9. maj - 25. maj 

26. jun. – 29. aug. 

Kat. A Kat. B Kat. A Kat. B Kat. A Kat. B 

Pris per person i dobbeltværelse DKK 5.750 4.400 5.925 4.700 6.100 4.850 

Pris per person i enkeltværelse DKK 7.500 5.900 7.825 6.500 8.000 6.650 

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 515 

Leje af el-cykel DKK 1.050 

 

  Kat. A Kat. B 

Ekstra overnatning i Lübeck eller Barth på 

dobbeltværelse 

 

DKK 575 425 

Ekstra overnatning i Lübeck eller Barth på 

enkeltværelse 

 

DKK 800 600 

Ekstra overnatning i andre byer på 

dobbeltværelse 

 

DKK 575 520 

Ekstra overnatning i andre byer på 

enkeltværelse 

 

DKK 800 715 

 

 

Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Memory Tours hjælper jer gerne med at arrangere et samlet rejsearrangement, inklusiv fly- eller 

togbilletter og evt. ekstra hotelovernatninger. Spørg os om et tilbud. 

 

 

 


