
Cykelsafari Sverige, Bornholm og Rügen Sø 5/6 (pinsedag) – Lø. 11/6 2022 

 

Sø 5. juni København – Ystad ca. 70 km 

Vi tager tog til Malmö C (109 kr + 55 kr for cykel, man kan bruge rejsekortet, der er også mulighed 

for Flixbus 39 kr + cykel x kr). Vi følger cykelruter ud af Malmø, evt. Rosengårdsstråket, forbi 

gravhøje ved Oxie, Børringe Kloster, Charlottenlund og langs kysten ind til Ystad. Overnatning på 

hotel Sekelgården fra 1793. Långgatan 18. https://www.sekelgarden.se/  

(NB der er ikke rigtig nogen overnatningsmuligheder før, evt kunne det være Skivarps 

Gästgivaregård, Landsvägen 32, 27450 Skivarp). 

 

Mandag 6. juni Ystad – Rønne (færge 1t 20 min.) afg. 10.30 - Hammershus og Allinge 26 km 

Cykler via Hasle, frokost røgede sild, videre op til nordlige del af klippeøen. Vi følger N10. 

Overnatning på Danhostel i Sandvig. https://www.danhostelsandvig.dk/  

 

Tirsdag 7. juni (2. pinsedag) Allinge - Gudhjem - Svaneke – Nexø 40 km 

Videre på N10. Frokost i Gudhjem. Overnatning Nexø Moderne Hostel med tropisk have.  

https://nexo-hostel.ibooked.dk/  

 

Onsdag 8. juni Nexø – Dueodden – Åkirkeby - Rønne 35 km  

Sandstensbrud med spor af verdens ældste livsformer mm 

Overnatning Rønne Vandrerhjem https://roennevandrerhjem.dk/  

 

Torsdag 9. juni færge til Satznitz på Rügen (3,5 timer) afg. Kl. 8.00 fra Rønne  

Overnatning nær Satznitz og 2 dage med udflugt uden bagage. Evt. hotel Alexa https://alexa-

hotel.com/  eller Meers Klimahotel. Direkte på stranden: Jugendherberge Prora tlf. 0381 776670. 

Nordstrand 507-509, 18609 Binz. Jh-prora@jugendherberge.de  

Prora var et enormt ferieanlæg og badehotel opført af nazisterne på Tysklands største ø Rügen. Anlægget, der ligger 

cirka 150 meter fra Østersøen, blev bygget 1936-1939 som en del af Kraft durch Freude (KdF) -programmet. Otte 

identiske seks-etagers hotelblokke nåede at blive bygget, men aldrig taget i brug. Anlægget er interessant og kan også 

ses som en forløber for industrialismens masseturisme. 

Prora ligger på den lange bugt mellem Sassnitz- og Binz-regionerne nær Prorer Wiek (Wiek er plattysk for: vig), på den 

smalle hede, som kaldes Prora, som adskiller Jasmunder Bodden fra Østersøen. Bygningerne strækker sig over 4,5 km 

og ligger ca. 150 m fra kysten. Kysten har en lang sandstrand, som strækker sig fra Binz til færgehavnen. Stranden var 

derfor et ideelt sted at etablere et badehotel. (Tekst fra Wikipedia). 

Fredag 10. juni Rügen sydøen rundt mod Stralsund. 

Sydøst mest interessant biodiversitetsmæssigt? 

 

Lørdag 11. juni Færge retur til Bornholm 11.50 – 15.10.   

Turen slutter her. Man kan evt. selv forlænge opholdet eller tage færge til Køge eller bus m cykel til 

Kbh. Eller færge Ystad og cykle til Malmö eller Lund.  

 

Praktiske oplysninger: 

Rejsen omfatter overnatning med morgenmad og færger undervejs samt guide! Udrejse til Malmø 

og hjemrejse fra Rønne er ikke med i prisen. Tillæg for enkeltværelse: 1000 kr. 

Pris: 5.500 kr. Tilmelding til JE@Friefugle.dk   NB. Der er plads til 12 deltagere inkl. guide. 
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