
Fartplan
Fra fredag den 28. juni frem til og med torsdag den  
25. juli 2019.  Sejler alle ugens dage.  	

Egernsund		 afg.	kl.		 9.00		 11.30**	 14.00***	 16.30	 19.00*

Marina Minde		afg.	kl.		 9.15		 11.45		 14.15		 16.45		 19.15*

Brunsnæs	 afg.	kl.		 9.45		 12.15		 14.45		 17.15		 19.45*

Langballigau		 afg.	kl.		 10.15		 12.45		 15.15		 17.45		 20.15*

Brunsnæs		 afg.	kl.		 10.45		 13.15		 15.45		 18.15		 20.45*

Marina Minde		afg.	kl.		 11.15		 13.45		 16.15		 18.45		 21.15*

Egernsund	 ank.	kl.		 11.30		 14.00		 16.30		 19.00		 21.30*

*	Kun	onsdage,	**	Sejler	torsdage	direkte	til	Flensborg,	***	Sejler	ikke	torsdage.

Forsiden  
F      ra middelalderen og frem til 1875 sejlede der færge

 mellem Brunsnæs på Broagerland og Holnis i 
Tyskland.  Oprindelig var tanken derfor at indsætte 

cykelfærgen på samme rute. Men. Naturbeskyttelse og 
vanddybder ændrede disse planer, således at ruten nu går 
fra Egernsund til Langballigau. 

I middelalderen sejlede der to færger med sejl og der var 
to færgemænd: Én fra Brunsnæs og én fra Holnis, som kun 
måtte sejle folk den ene vej – ikke retur. For det var den 
anden færgemands lod.

Nu sejler en diesel-drevet færge som en test i to år, og 
allerede nu igangsættes næste fase, som er at få bygget og 
indrettet en Solar-katamaran, som kan indsættes senere 
ikke kun i højsæsonen men i en længere periode, fra 
1. juni til 1. september.

Et lokalt initiativ
I 25 år er der talt om at etablere en cykelfærge-rute over 
Flensborg Fjord. Langt om længe er alle forhindringer nu
ryddet af vejen – takket være et lokalforankret fællesskab.
Det er ledet af lokale Brunsnæs-Iller-Busholm Landsbylaug 
som har stået for forarbejdet. Med stor støtte fra SE Vækst-
pulje og Gråsten Teglværk.

Velkommen ombord.

Næste skridt er en 
solar-færge

Priser, booking 
og fartplan  

R ødsand sejler med 12 passagerer, og du kan booke 
billet på www.cykelfærgen.info og på den måde 
sikre dig, at du ikke venter forgæves. Du kan også 

tage chancen og forhøre dig, når færgen ankommer på 
havnen.

Da der ikke kan bookes returbillet, så husk venligst at booke 
billet til turen tilbage.

Priser   Enkelt		 	

Egernsund     –  Langballigau		 125	dkk	17 €	 	

Marina Minde – Langballigau  125	dkk	17 €	 	

Egernsund   –  Brunsnæs 75	dkk	10	€    	

Brunsnæs    –  Langballigau 75	dkk	10	€    	

Tillæg for cykel    15	dkk	2 €                       

 

 Hvis vejret forhindrer sejlads, fremgår det på 
www.cykelfærgen.info

Cykelfærgen

2019
Danmark – Tyskland

(Flensborg Fjord)  

www.cykelfærgen.info

Oplevelsespakken 
er bl.a. støttet af 

Erhvervsstyrelsens 
Landdistriktspulje.



Ta’ en tur med 
”æ Spritter”

I juli kan du hver torsdag komme med på en sejltur, som 
vækker minder til de gamle dage, hvor spritbådene 
stadig sejlede. Med Rødsand sejler vi fra Egernsund til  

Flensborg hver torsdag i højsæsonen.
 
Vi sejler fra Egernsund klokken 11.30 med mod Flens-
borg på en 5 timers tur som bringer os op gennem den 
smukke Flensborg Fjord og giver os to timers oplevelser 
i Flensborg. På vejen passerer vi blandt andet de sagn-
omspundne Okse-øer, med Danmark på den ene side,  
og Tyskland på den anden side. 
 
Omkring klokken 12.45 ankommer vi til den gamle handels-
metropol Flensborg, hvor man frem til klokken 15.00 kan 
udforske den smukke by, med den rige historie, på egen 
hånd. 
 
Vi er tilbage i Egernsund igen  
omkring kl. 16.15. 

 
Husk pas på turen!

Priser	 Enkelt		 	

Egernsund – Flensborg 	 125	dkk	17 €	 	

Tillæg for cykel  15	dkk	2 €   

En uforglemmelig 
sejltur 

Om du skal på tur alene, med familien, med ven-
nerne, på gåben, eller med cyklen, så er sejlturen 
på Flensborg Fjord en uforglemmelig oplevelse. 

Rødsand sejler på ruten fra Egernsund via Rendbjerg 
(Marina Minde), Brunsnæs på Broagerland til Langballigau 
i Tyskland.

Der er masser af muligheder for at kombinere turen på 
vandet med oplevelser til lands. Du kan f.eks. afmønstre 
og forlade færgen i Brunsnæs og gå til Cathrinesminde 
Teglværksmuseum eller kombinere sejlturen med en gåtur 
på den smukke Gendarmsti.

En lækker is frister ved stoppene i Egernsund og Rend-
bjerg, mens spisestederne langs havnen i Langballigau 
indbyder til en frokost på terrassen.

Cykler kan medbringes på cykelfærgen, så hvorfor ikke 
bruge en dag på at udforske Slesvig-Holsten på to hjul, 
eller cykle retur til Danmark langs den smukke Flensborg 
Fjord.


