Nostalgi,

romantik og
Østersøens blide bølger
RÜGEN

Idyllisk Østersø-ø på cykel
Idylliske badebyer, hvide sandstrande,
majestætiske kridtklinter, skove, bløde bakker,
sjældne fugle og smukke, afvekslende landskaber er kendetegnende for Rügen, der
engang var den østtyske overklasses
foretrukne ferieparadis.

Let rute
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En velfortjent pause i Heiligendamm ved Østersøkysten i
Mecklenburg.

Dag 1. Ankomst til Stralsund

Hansestaden Stralsund er med sin smukke arkitektur og byhuse oplagt til en spadseretur og forberedelse af den forestående cykeltur, så gå en tur
rundt i byen og kig på de spektakulære bygninger
som f.eks. de gotiske kirker, rådhuset, tårne og bygninger.

Dag 2. Stralsund - Bergen

(ca. 40-50 km)

I cykler eller tager færgen over sundet til Altefähr.
Dagens etape fører Jer gennem den sydvestlige del
af Rügen og delvis langs med naturreservatet ”Vorpommersche Boddenlandschaft”, der er et paradis
for områdets hjemmehørende fugle. Fortsæt videre
ind midt på øen. I overnatter i eller i nærheden af
Bergen.

Dag 3. Bergen - Binz/Sellin

(ca. 35 km)

I har måske lyst til at begynde dagen med en hyggelig spadsetur gennem Bergen? Ellers fortsæt på
træklædte alléer, gennem skov indtil I når til den tidligere ferieby Putbus. Videre langs med bugten ”Greifswalder Bodden” på Jeres vej mod feriebyerne.

Dag 4. Rundtur til Mönchgut

(ca. 30 km)

Ro, fine sandstrande, klinter, drømmende fiskerlandsbyer og fyrretræsskov karakteriserer halvøen
Mönchgut. Fiskere og landmænd har gjort dette
sted til den juvel, det er i dag. I vender tilbage til
samme hotel i Binz/Sellin, som I boede på i går.

Dag 5. Binz/Sellin - Sassnitz

(ca. 30 km)

I cykler gennem Granitz, forbi det berømte jagtslot
og videre til Binz. Derefter langs med bugten mod
Jasmund Nationalpark via Prora. Den mest berømte
seværdighed er kridtklinterne, som Caspar David
Friedrich har malet så fantastisk på lærred. I overnatter på halvøen Jasmund

Dag 6.
Sassnitz - Jasmund/Wittow

(ca. 35-50 km)

Oplev distriktet ”Stubbenkammer” og nyd de fantastiske panoramaudsigter over sø og landskab. I kan
beundre de over 100 meter høje Wissover Klinken
kridtklinter og den 117 meter høje kridtklint ”Kongestolen”. I overnatter enten på halvøen Jasmund eller
halvøen Wittow.
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Information
Turkode:
Rejseform:
Varighed:
Rejseperiode:

TYS-7
Individuel rejse
8 dage / 7 nætter
April - oktober

Højsæson:

Maj - August

Startdage:

Hver dag

SAMLET LÆNGDE: ca. 195-220 km

Dag 7.
(ca. 25 km)
Jasmund/Wittow - Hiddensee - Stralsund

I krydser det lille stykke land mellem havet og bugten på Jeres vej mod halvøen Wittow, der er det
nordligste sted på øen. Tag færgen til øen Hiddensee, der er en rolig ø, hvor bilkørsel ikke er tilladt,
og cyklister er ”konger”. Det er bestemt en udflugt
værd at se på det mere end 60 meter høje fyrtårn
kaldet ”Der Dornbusch”. Om eftermiddagen tager I
færgen til Stralsund og overnatter der.

Dag 8. Stralsund
Kysten ved Stubbenkammer, Rügen
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I afleverer cyklerne efter morgenmaden. Herefter afrejse eller forlængelse med tillægsnætter i
Stralsund.

R U N D T U R PÅ CY K E L PÅ D E N I DY L L I S K E Ø R Ü G E N I Ø S T E R S Ø E N

Philip Schous Vej 21
DK - 2000 Frederiksberg
Tlf. +45 32 52 89 81
info@memorytours.dk
www.memorytours.dk
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