
SEJLTUR PÅ KIELERKANALEN
Vi skal opleve en fantastisk sejltur på en del af Kielerkanalen, den 98 km lange  

skibsfartskanal gennem Schleswig-Holstein.

Med på denne tur er der rejseleder, som vil bidrage 
med sin viden i form af fortællinger undervejs. Vi kø-
rer fra morgenen af og undervejs drikker vi kaffe og 
the i bussen. Sidst på formiddagen inden ankomst til 
Schleswig spiser vi vores medbragte sandwich i bussen. 

I Schleswig vil vi gøre ophold en lille time for at besø-
ge den hyggelige by med vores rejseleder. Vi kommer 
blandt andet forbi det kendte Gottorf slot som i årene 
1852 - 64 fungerede som Dansk kasserne, siden 1845 
har slottet huset flere kendte museer.

Turen går videre sydover mod Rendsburg, som lig-
ger ved Kielerkanalen verdens mest befarne kunstige 
vandvej midt i Schleswig-Holstein. Med sin beliggen-
hed har byen altid været et trafikalt knudepunkt. Kie-
lerkanalen går lige syd om det egentlige Rendsburg og 
har gjort byen til en vigtig havne- og skibsværftsby. 

Midt eftermiddag sejler vi med båden fra Rendsburg 
og skal sejle de ca. 40 km til Kiel på en fremragende tur 
med udsigt til begge sider. Undervejs på turen nyder vi 

også en lækker frokostbuffet og kagebuffet med kaffe 
og te ombord på båden. 

Efter ca. fire timers fantastisk sejlads gemme kanalen 
ankommer vi til Kiel, hvor skibet lægger til kaj. Herfra 
går turen nu hjemover, og vi holder ind ved grænsen 
for at handle og har samtidig muligheden for at købe 
lidt let aftensmad.

I turen er inkluderet:
• Bustur i 4 stjernet luksusbus
• Kaffe og the ad libitum
• Frokost sandwich
• Rejseleder på hele turen
• Besøg i Schleswig
• Sejltur på Kielerkanalen
• Frokostbuffet og kagebuffet med kaffe og te om-

bord på båden
• Handel ved grænsen
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