bilfri øer, skønne byer,
hvide strande og charmerende nostalgi

På cykel til

Ø-HOP I ØSTERSØEN

På cykel ved Østersøen
Drømmelandskaber, hvide sandstrande,
rolige kyster, magiske steder og skønne byer
ved kysterne venter Jer på denne tur til øer
og halvøer i det tidligere Østtyskland tæt
på Rügen og grænsen til Polen.

Let rute
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Fyrtårnet ved Dornbusch på den bilfri ø Hiddensee ved Rügen.

Dag 1. Ankomst til Stralsund

Gå en tur rundt i byen og kig på nogle af de spektakulære og interessante steder som f.eks. de gotiske kirker, rådhuset, tårne og bygninger.

Dag 2. Stralsund - Sellin/omegn

(ca. 59 km)

I cykler gennem det sydlige Rügen til Putbus. Herfra
er der to muligheder: I kan tage de næste 20 km
med den lokale togbane ”Rasende Roland” (ikke
inkl.) eller I kan cykler videre gennem små landsbyer, der ligger som pletter i de bølgende bakker
ved de berømte feriebyer Binz og Sellin, hvor I overnatter.

Dag 3.
Sellin/omegn - Sassnitz/omegn

begynder. Bemærk de vindbøjede træer og den
sjældne flora og fauna, som er specielt knyttet til
denne egn.

Dag 7.
(ca. 40 km)
Darß - Fischland/Ribnitz-Damgarden

I cykler gennem Prerow til fyrtårnet ”Darsser Ort” og
unikke formationer på den forstenede strand. Videre til kunstnerkolonien i Ahrenshoop, og til badebyen Wustrow. I overnatter på halvøen Fischland.

Information
Turkode:

TYS-6

Rejseform:
Varighed:

Individuel rejse
9 dage / 8 nætter

Rejseperiode:

(ca. 37 km)

Cykelstierne fører jer langs strandene ved Østersøen til Jasmund Nationalpark. Nyd den smukke
udsigt over indfjorden Jasmunder Bodden før I
ankommer til Sassnitz. Herfra kan I tage en udflugt
med båd til de stejle, fascinerende kridtklitter ”Kreidefelsen”.

Dag 4. Sassnitz/omegn - Wittow
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April - Oktober
Se prisliste

Højsæson:

Juni - August
Se prisliste

Startdage:

Hver dag

SAMLET LÆNGDE:

ca. 352 km

(ca. 44 km)

På øens mest bakkede del finder I den 117 meter
høje kridtklint ”Kongestolen”. I cykler gennem skovene i Jasmund Nationalpark. Tag jer tid til at nyde
skønheden i de pragtfulde panoramaer over ø og
hav. I overnatter på halvøen Wittow.

Dag 5. Wittow - Stralsund

(ca. 25 km)

Dag 6. Stralsund - Darß

(ca. 65 km)

Tag færgen fra Wittow til Hiddensee, der er en rolig
ø, hvor bilkørsel ikke er tilladt, og cyklister er ”konger”. Om eftermiddagen tager I færgen til Stralsund
og overnatter der.
Dagens rute fører Jer til Barth og over dammen til
Den Gamle Svingbro over Barth-bugten, hvor naturreservatet ”Vorpommersche Boddenlandschaft”
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Kysten på halvøen
Fischland-Darß-Zingst

Dag 8.
(ca. 38 km)
Fischland/Ribnitz-Damgarden - Barth

Friluftsmuseet i Klockenhagen og ravmuseet i Ribnitz-Damgarten er værd at se. I cykler på smukke
avenuer forbi gamle landbrug og herregårde, gennem små landsbyer. De smukke omgivelser indbyder til romantisk ’være sig selv’, inden I når til Barth.

Dag 9. Barth - Stralsund

(ca. 44 km)

Den sidste etape går gennem kuperet landskab til
Stralsund. I kan aflevere cyklerne indtil kl. 17. Herefter afrejse eller forlængelse med tillægsnætter i
Stralsund.

Se priser, rabatter og mere information på www.memorytours.dk
PÅ CY K E L F R A Ø E N R Ü G E N O V E R F I S C H L A N D T I L H A LV Ø E N D A R β
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