
 

Information 
 

Bookingkode:  TYS-2 
 
Turnavn:  I vikingernes fodspor 
 
Turtype:  Individuel tur 
 
Varighed:  8 dage 
 
Startdatoer:  3/5 – 21/9 2015 
 
Startdage:  lørdag og søndag 
 
Samlet længde:  ca. 290 – 320 km 
 
Overnatning:  2*-3* hoteller eller B&B 
 
Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
 
  

 I vikingernes spor langs ruten  

fra Østkysten fra Nordsøen 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oplev svundne tiders rejse over det smalle Tyske 

landstykke syd for den danske grænse, og mærk 

historiens vingesus på vej over de 106 meter høje 

bakker ved ’Hüttener-bjergene’ og langs floderne 

Treenen og Ejderen. 
 

Dag 1.  Ankomst til Husum 

Velkommen til den hyggelige tyske by Husum – ikke at forveksle med den 

danske forstad til København af samme navn. Kom tidligt på dagen og 

besøg byens maritime museum og museet om digteren Theodor Storm, der 

har poetisk har skrevet om byen. 

 

Dag 2.  Husum – Schleswig/Haithabu, 55 km 

Digteren Theodor Storm skrev et smukt digt om Husum, som han kaldte 

”Den grå by”. I kan besøge Theodor Storms Hus eller det maritime museum, 

inden I fortsætter ud på dagens tur. I cykler på Eider-Treene-Sorge stien til 

Hollingstedt og Nordeuropas største arkæologiske monument, Danne- virke. 

Fortsæt videre til museet ”Danewirkegarden” nær Dannevirke og videre til 

Schlesvig. 

 

Dag 3.  Schlewig/Haithabu – Kappeln, 40 km 

Dagens etape fører jer gennem den gamle bydel til  den historiske lille 

fiskerby Holm og videre langs med Slien. Kør gennem det bølgende bakkede 

landskab ved Angelns, Borderby, Lindaunis og Arnis, som er Tysklands 

mindste by, og slut dagens cykeltur i Kappeln. 

 

Dag 4.  Kappeln – Eckernförde, 40 km 

I cykler syd for Slien til Kopperby, Sieseby og Missunde, mens I følger den 

samme rute, som vikingerne brugte. Herefter fortsætter I til Eckernförde, 

hvor det kan anbefales at gå en tur i bymidten omkring det gamle rådhus.  

Følg vikingernes fodspor i Schleswig-Holstein 

Sæt cykelhjulet i de seje vikingers fodspor på 

den rute, som de vandrede med deres skibe på 

slæb fra kyst til kyst 

2015 



 

Dag 5.  Eckersförde – Owschlag, 45-65 km 

I dag kommer I gennem Hüttener Berge Naturpark til 

Owschlag. Den største stigning i nærheden af Owschlag 

kaldes Scheelsberg og er 106 meter høj. 

 

Dag 6.  Owschlag – Friedrichstadt, 60 km 

Vikingerne satte deres skibe på oksetrukne kærrer og gik til 

Hollingstedt, hvor de satte skibene i vandet igen og sejlede 

ned ad Ejderen og ud i Nordsøen. I cykler på et stykke af den 

samme oksetræksti og fortsætter derefter til Friedrichstadt. 

 

Dag 7.  Friedrichstadt – Husum, 55 km 

I cykler langs med Ejderen, gennem marsklandskab og over 

diger til Tönnig. I kan få alle de oplysninger, I måtte ønske, om 

Vadehavet på Mulitmar Wattforum Information Centre i Tönnig 

og se adskillige fugleracer, som kun findes i og omkring de 

saltholdige havenge. De nordfrisiske marskgårde, som på 

grund af deres særlige byggestil kaldes Haubarg (høbjerg), 

ligger som prikker i landskabet. Videre på cykelstien langs 

Nordsøkysten til Husum. 

 

Dag 8. Husum 

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 det dansk-tyske grænseland.  

 

 

Rejsetype: 
 

Turens enkelte dagstrækninger er tilrettelagt med distancer 

der gør det 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 lørdag og søndag fra 3. maj til 21 

september. 

 

Praktisk rejseinformation: 
 

Med tog:  

For mange danskere vil vejen til Husum være lettest 

tilbagelagt i tog. Turen fra Padborg til Husum tager 

omkring halvanden time med et enkelt skift undervejs. 

Starter man i København, kan turen gøres på ca. fem 

timer med to skift. 

 

I egen bil: 

Kører man i egen bil, er afstanden fra Padborg ca. 50 

km og fra København ca. 350 km. Det er i den 

forbindelse værd at bemærke, at det er muligt at 

parkere i Husum på parkeringsplads for ca. 15 € om 

ugen eller ved hotellet for 5-8 € pr. dag. 



 

  

 

Cykler: 
 

Udlejningscyklerne er gode turcykler med 7 gear 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.  
 

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 2*-3* hotel på dobbeltværelse eller B&B 

med eget bad og toilet 

 7 x morgenmad 

 Bagagetransport mellem hotellerne 

 Detaljerede rutebeskrivelser og cykelkort 

 Service hotline 

 

Ikke inkluderet i rejsens pris: 
 

 Din rejse til/fra Husum 

 Parkeringsomkostninger ved kørsel i egen bil 

 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 komfortable 2*-

3* hoteller B&B med eget bad og toilet og god 

beliggenhed. 

 



 
 

Priser: 
 

 

 

  Ydersæson 

3. – 31. maj 

1. – 21. september 

 

Højsæson 

1. juni - 31. august 

Pris pr. person i dobbeltværelse DKK 4.850 5.150 

Pris pr. person i enkeltværelse DKK 6.200 6.550 

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK 500 

Leje af el-cykel DKK 1.200 

 

Ekstra overnatning i Husum på dobbeltværelse, FRA DKK 425 

Ekstra overnatning i Husum på enkeltværelse, FRA DKK 675 

Ekstra overnatning i Schleswig på dobbeltværelse, FRA 

 

DKK 390 

Ekstra overnatning i Schleswig på enkeltværelse, FRA 

 

DKK 650 

 

 

Rabatter: 

 Grupperabat 5% ved mindst 8 personer. 

 Børn i alderen 0-4 år er gratis på værelse med to betalende voksne 

 Børn i alderen 5-11 år får 20% rabat på værelse med to betalende voksne 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 


