
 
 

 
 

Cykelsafari Nyborg – Tønder/Løgumkloster 14.-19. juni 2021 
 

  
 

Mandag 14. juni: København – Nyborg med tog og cykle til Svendborg 54 km 
National cykelrute forbi Holckenhavn Gods, Dammestenen og Hesselagergaard. Frokost i Lundeborg. 
Byvandring i Svendborg evt. ud til Christiansminde. 
Overnatning: Danhostel Vestergade 45, 5700 Svendborg 62 21 66 99  
 

Tirsdag 15. juni: Svendborg – Tåsinge – Rudkøbing – færge til Marstal - Ærøskøbing 45 km 
Turen går forbi Valdemars Slot på Tåsinge, hvor vi også skal besøge Elvira Madigan´s grav. På 
Langeland skal vi se Rudkøbing og nærmeste omegn før vi tager færgen til Marstal kl. 14.40 og 
cykler til Ærøskøbing. 
Overnatning: Hotel Ærøhus Vestergade 38, 5970 Ærøskøbing 62 52 10 03 
 

Onsdag 16. juni: Ærøskøbing – Søby – færge til Fynshav på Als – Sønderborg 43 km 
Det er en flot tur over Ærø og Søby med gammelt fæstningsanlæg er et fint sted. Færge 14.15.  På Als 
cykles sydpå over Høruphav med flot ankomst til Sønderborg i skovbryn langs bugten. 
Overnatning: https://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-soenderborg-vollerup  
PS. EM Fodbold DK – Belgien 
 

  
 

Torsdag 17. juni: Sønderborg – Padborg/ Flensburg 42/57 km 
Turen går først til Broager, hvor vi ser den flotte kirke og Sankt Jørgen og Dragen, dernæst langs 
Flensborg Fjord og nær Gendarmstien til Kruså og Padborg. Evt. kan turen gå til Flensburg. 
Overnatning: Padborg. Hotel Frøslev Kro Vestergade 3, 6330 Padborg 74 67 32 04 
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Fredag 18. juni: Padborg – Tønder 40 km (Højer Sluse + 2 x 11 km, alternativt til Nolde Museet) 
Fortsætter vestpå langs grænsen eller over denne frem til brostenene i Tønder. 
https://www.danhostel.dk/hostel/danhostel-toender  
 

Lørdag 19. juni: Tønder – Løgumkloster/Nolde Museet – tog hjem 22 km 
Cykle over Løgumkloster (15 km på R9 forbi Draved Skov) og se klosterkirken og refugiet. 
Cykle 7 km til Bredebro og ramme tog til Esbjerg og derfra til København eller hvor man nu skal hen. 
Det tager godt 3 timer med 1-2 skift.  Fx 14.42 – 18.03. Vi kan også lade det stå åbent om nogen 
hellere vil cykle ned til Nolde Museet og nogen vil måske. blive en dag ekstra. 
 

 
 

Prisen bliver ca. 2600 kr. for overnatning i dobbeltværelse/Twin-room (enkeltvær formentlig tillæg ca. 
600 kr.) med morgenmad, færger, planlægning, booking, turplan og guide JE. Cykelkort kan købes 
ekstra. Togrejser bookes selv (pris pt fra Kbh. 242 + 293 kr. for alm billet, hertil cykelbillet, nogen kan 
få pensionist pris). PS. Deltagelse kræver medlemskab af Foreningen Frie Fugle (150 kr. om året). 
 

Tilmelding: Send en mail til JE@Cykelsafari.dk . De første 11 der melder sig kommer med. 
Depositum venter vi lige med til vi ser, hvordan Coronaen udvikler sig i foråret og der tages 
selvfølgelig forbehold for om turen kan gennemføres og ret til mindre ændringer i programmet 
forbeholdes.   Mange hilsner   Jens Erik    www.cykelsafari.dk  
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