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Pressemeddelelse 
 
 
Blomster bygger broer 

Flensburg Fjord Route: Ny naturskøn cykelrute 
binder Grænselandet sammen 
  
Ambitionerne i Sønderjylland om at blive en af Danmarks bedste cykeldestinationer er 

store og vi kan nu præsentere endnu en cykelrute, der binder Danmark og Tyskland 

sammen. En naturskøn cykelrute med en spændende historie der går igennem det østlige 

Grænseland – forbi smukke blomsterhaver, slotte, børnevenlige oplevelser og en 

enestående natur. 

 

Flensburg Fjord Route er en ny grænseoverskridende cykelrute på 307 kilometer, der går 

langs den danske og tyske østkyst – forbi det smukke landskab omkring Flensburg, 

Glücksburg, Gråsten, Aabenraa, Sønderborg og Nordborg. Cykelruten tager dig med 

igennem små hyggelige landsbyer, store åbne landskaber, op ad højderygge, gennem 

skove og langs fjorde med de flotte kyststrækninger. Ruten er planlagt således at man 

undervejs kommer forbi attraktioner for både børn og voksne, såsom slotte, blomsterrige 

haver, Dybbøl Mølle og mange flere oplevelser, der sørger for at man kommer helt tæt 

på den spændende historie om Grænseområdet.  

 

Ruten er opdelt i seks etaper, så ruten kan forkortes eller forlænges – alt efter behov. 

Der vil være etaper der er særdeles børnevenlige og som tager familier med forbi 

familievenlige oplevelser som for eksempel Universe Science Park.  

Cykler du alle 307 kilometer kommer du blandt andet til at køre dels på Østersøruten, 

Hærvejen, Ochsenweg og dels på Ostseeküsten-Radweg i Tyskland. Cykelruten er 

udkommet som cykelbog og der er udarbejdet forskellige pakkeforslag til ruten som et 

tillæg til cykelbogen, hvor man kan finde inspiration til oplevelser og overnatning i 

området. 

 
Udviklingen af cykelruten samt udgivelsen af cykelbogen ”Flensburg Fjord Route” vækker 

glæde hos viceborgmester Stephan Kleinschmidt, der også er formand for Udvalget for 

Kultur, Idræt, Handel & Turisme i Sønderborg kommune: ”Den nye grænseoverskridende 

cykelrute binder sløjfen om en fælles og ikke mindst bæredygtig turisme indsats på 

tværs af grænser. Udover udviklingen af cykelruten har vi i projektet også åbnet tre 

formidlingshaver i henholdsvis Aabenraa, Gråsten og Flensborg, der skal være med til at 

synliggøre de grønne oplevelser og tilgængeligheden af naturen og kulturen i 

grænselandet”. 
   
Cykelbogen er produceret på 4 sprog; dansk, tysk, engelsk og hollandsk og kan afhentes 

ved henvendelse i dit lokale turistbureau i Aabenraa, Sønderborg eller Flensburg.  

En onlineversion af cykelbogen og pakkeforslag (PDF) kan hentes her: 

visitsonderjylland.dk  

 
 
 

https://www.visitsonderjylland.dk/turist/oplevelser/aktiv-sammen/flensburg-fjord-route
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Blomster bygger broer 

Ruten er opstået som en del af Interreg 5A projektet ”Blumen bauen Brücken – Blomster 

bygger broer. Eine grenzüberschreitende Gartenschau“. Projektet har til formål, i fællesskab, 
at markedsføre eksisterende aktiviteter og nye oplevelser på begge sider af grænsen og dermed 
øge regionens synlighed som én samlet destination, ved at kombinere elementer fra det tyske 
Gartenschau-Konzept og det danske ”aktiv turisme ”-koncept.  
For yderligere information om projektet besøg www.BBBprojekt.eu.  

 
Billeder af Flensburg Fjord Routen: https://we.tl/t-Jv6Ub1oPRn  
Krediter: Destination Sønderjylland  
 
Presse & PR-kontakt ved Destination Sønderjylland: 
Gitte Hoeg Andersen, gitte@dssj.dk  
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