Mecklenburg - Müritzsee & Plauersee
Højdepunkter i Mecklenburg:
Slottene i Rheinsberg og Fürstenberg
Müritzsee - for en fantastisk sejlads, svømmeture og vandsportsaktiviteter, samt cykelture i naturen
Akvariet i Waren
Havnepromenaden i Röbel
Skulpturmuseet i Plau
Den botaniske have i Granzow ved Mirow, som er blandt Tysklands ældste
Slotskirken i Neustrelitz
Rådhuset i Templin
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Attraktioner
Plau Am See
Den fine middelalderby Plau Am See kaldes også for Mecklenburg's perle.
Herfra har du adgang til Tysklands største sammenhængende søareal. Det er
bestemt en charmerende by blandt andet på grund af sin maleriske gamle bydel.
Her finder du mange idylliske bindingsværks- og murhuse fra landmændene.
Oplev også Plau Am See's smukke rådhus eller helsebade, som byen er kendt
for. Eller tag en tur op i en af byens 3 tårne, enten slotstårne, kirketårne eller
fyrtårne - og få en fantastisk udsigt over byen, landskabet og søen.
Et godt sted for en drink eller et måltid er den rustikke Restaurant Fischerhus. Der ligger et par
supermarkeder ca. 1 km fra tillægningsstedet Wasserwanderrastplatz Plau am See. Her er der adgang til
landstrøm og vand.
Glæd dig til at sejle igennem et ægte naturparadis med både farverige enge og marker, stille skove og
mange små og store søer.

Röbel
Röbel er en fantastisk charmerende og lille by og er et anerkendt feriested. Du
får en følelse af tidløshed, når du vandrer gennem byen med de mange
farverige bindingsværkshue. Byen har derudover to imponerende gotiske
kirketårne samt en restaureret vindmølle, der giver dig et tilbageblik på gammel
håndværk og tradition.
Ved indsejlingen kan man se kirketårnet og den gamle vindmølle. Læg til ved
pontonerne og gå på opdagelse i byen.
Man går ad byens brostensbelagte gader op til kirken. Kirken fra det 13. århundrede har et kirketårn med en
fantastisk udsigt over området. Der går en snoet trætrappe op til toppen. Den smukke udsigt gør
anstrengelserne dét værd.
Röbel er en lille og smuk by, der tilmed har en langstrakt havnefront. Der er rig mulighed for at få en maritim
stemning under dit besøg til Röbel.
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Mirow
Byen Mirow ligger midt i et fortryllende skov- og sølandskab i delstaten
Mecklenburg-Vorpommern. Det romantiske slot og det historiske borghus fra
1588 indbyder til at tilbringe noget tid her og nyde de fredelige omgivelser. Et
besøg i den botaniske have Erbsland er et must. Haven blev grundlagt i 1887 og
er en af de ældste haver af sin art i Tyskland.
Besøg den tidligere kælder i Johanniterkirken, som i dag er den spændende
Restaurant Ritterkeller. Byen og området omkring tilbyder også helt ideelle
forhold til alle former for vandsportsaktiviteter, og de bilfrie skove- og landstier er særligt tiltalende for både
vandrere, cyklister og ryttere. Områdets unikke flora og fauna er en magnet for naturelskere.
Tillægningssteder: ved Bootsservice Rick (vand og landstrøm); Strandrestaurant Mirow (landstrøm, vand og
restaurant), Bootsservice Rick på slotsøen (vand og landstrøm), eller Wasserwanderrastplatz Mirow (vand
og landstrøm).

Rheinsberg
Rheinsberg er en smuk, mindre by i Brandenburg-området. Byen er kendt for sit
slot og byens porcelænsproduktion. Besøg Remus-øen med Remus's grav –
bror til Romulus, som grundlagde Rom!
I Rheinsberg finder du mere end 50 søer, hvor der er rig mulighed for forskellige
vandsportsaktiviteter. Der er tilmed flere afmærkede ruter, du enten kan tage på
cykel eller på en gåtur, som bringer dig til interessante steder gennem den
smukke natur.
Der er som hovedregel markedsdag i byen onsdag og lørdag. Besøg også museet for tinfigurer og
keramikmuseet. Der afholdes løbende open-air operaforestillinger i byen.
For et måltid mad kan anbefales Restaurant Zum Alten Fritz eller Schlosshotel på Seestrasse 13.
Læg til i byens marina.
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Lychen
Lychen er en særdeles hyggelig by i et ikke mindst betagende og smukt
naturområde. Et område der i mange år har fungeret som en magnet for
naturelskere. Byen ligger i Brandenburg og er kun ca. 2 timers kørsel fra Berlin.
Siden 1996 har Lychen etableret sig som et område med fokus på rekreation og
fritid. Se bl.a. St. Johannes kirke, bymuren og det maleriske bycentrum. Her er
der som oftest marked om onsdagen.
Byen er også et fint sted at tanke op på proviant, da der ligger et par store supermarkeder.
Tillægning: Læg til ved Wasserwanderrastplatz Postablage.

Waren
Waren er en historisk by med smukke avenuer og et livligt byliv. Besøg
Müritszeum og Müritz Aquarium. Byen Waren er et mekka for sejlere, men er
også kendt for sine kurbade. Byen har gamle, velholdte bindingsværkshuse, og
selv kirkerne er lavet i bindingsværk.
I Müritz Nationalpark arrangeres der dagligt guidede ture i perioden
april–oktober.
På byturen kan man gøre hold i Kneipe Amboss i Lange Strasse, som er en af hovedgaderne i byen. Besøg
den gamle St. George kirke fra 1273, beundr' rådhuset og gå en tur i de gamle gader. Ved havnefronten kan
du nyde et glas på en af de mange bistroer. En drink kan også nydes i Gaststätte Schnitzel-König,
Strandstrasse 3, med en hyggelig maritim atmosfære og beliggenhed direkte ned til søen.
For en gourmet-oplevelse besøg Restaurant Kleines Meer, med flot udsigt over søen fra sommerterrassen.
Et andet forslag kunne være Altes Reusenhus i Schulstrasse 7, 17192 Waren (Müritz). Denne restaurant
ligger midt i den historiske bydel, og har speciale i røget fisk.
Indkøb gøres i Frischemarkt Baaß på adressen Neuer Markt 23.
Tillægning: Yachthafen Waren (med mindre man har brug for landstrøm eller udpumpning).
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Vejr og Vind

Seatravel A/S | Europaplads 16, 1. sal | 8000 Aarhus C,
www.seatravel.dk

Om bådferie i Tyskland - Praktiske tips
Mecklenburg og Brandenburg er et stort natur- og fritidsområde med et rigt dyreliv af kronvildt og fuglevildt.
Her findes utallige cykel- og vandrerute, kanoer og sejlbåde. Smukke gamle kurbyer, herresæder og
ejendomme - som restaureres nænsomt i fordums klassiske stilarter. Helt særegent for Mecklenburg er
lange rækker af smukke fiskerhuse bygget i træ i vandkanten. Undertiden kan der her købes friskrøgede fisk.

De større søer
Søerne Plauer See og Müritz See skal krydses, hvor der er farvandsafmærkninger og under bestemte
forudsætninger. Eksempelvis skal der bæres redningsveste, og søerne må ikke krydses ved vindstyrker over
4 Beaufort.
Før gennemsejlingen bør der indhentes en vind- og vejrudsigt. Ring til basen eller spørg slusevagten.

Havnepenge
Ønsker man at overnatte i én af de mange småhavne og marinaer ved byerne, koster det et gebyr ca. € 1,5
pr. bådmeter/længde for en overnatning. Havnene er i sæsonen tæt belagt, så kom ikke frem for sent.

Sluserne
Sluserne I området er automatiske, og de fleste betjent af en slusemester – andre skal betjenes af
besætningen. Sluserne er åben i dagtimerne – se yderligere informationer om sluserne More information on
the locks of the region (in German)

Indkøb
Supermarkeder og butikker i alle større byer har normalt åbent alle hverdage og er oftest lukket søndage.
Spørg for en sikkerheds skyld på basen ved ankomst.

Naturelskere
UNESCO har tildelt naturreservatet Spreewald i Brandenburg som et de fineste for naturelskere. Der gå stier
gennem skovene, vådområderne og engene og et rigt dyreliv stortrives her. Ligeså spændende er Mürits
National Park i Mecklenburg, hvor der er kilometervis af cykle- og vandrestier.

Vandsportsaktiviteter
Sølandskabet i Mecklenburg er en vandlegeplads med spredte ressorts og spabade. En vandsportsferie er
enormt populær. Man kan leje motorbåde for at stå på vandski, leje jetski og vindsurfe. I Brandenburg kan
man nyde vandsportsaktiviteter ved Werder,

Fiskeri
“De 1000 søers land” er det rette navn for denne område – der er søer overalt – og fiskeri foregår isæt
omkring Muritz-søen. Udfordre dig selv med at fange sandart, aborre og karper i løbet af din bådferie her. I
søerne lever mere end 50 fiskearter! Der kræves et fiskekort og en licens for at fiske i Tyskland. Har med
som udlænding ikke en licens kan det købes på turistkontorene. Selve fiskekortet (vegetarfisk eller rovfisk)
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som gælder for mere end 20 søer og floden Havel koster ca. 35,- € / uge / person.

Historie og kulturarv
Slottet ved Mirow og Rheinsberg og Sanssouci-slottet er enestående. I Neustrelitz kan man slappe af i de
offentlige parker og beundre den gotiske slotskirke og selvfølgelig kommer dertil dine historiske besøg til
monumenter, bygninger og museer i Berlin og Potsdam til din historiske oplevelser.

Familier og børn
Tilbring noget tid sammen med børnene i Museet og Aquariet i Müritz. I haven finder man et ”bihus” hvor
familien kan lære om biavl. Tag børnene med på en tur i Brandenburgs smukke Spreewald eller til Terrariet i
Jabel i Mecklenburg. Se evt. www.mueritz-fisch.de (kun på tysk)

Gastronomi
Der er et stort udvalg af alt fra den enkle caféservering til den fineste restaurant i behagelig afstand af
vandvejene. Heller vil man heller ikke have problemer med indkøb i velassorterede forretninger. Prøv røget
fisk, som er den helt store lokale specialiltet: karpe, ørred og ål og man kan købe dem i de mange små
røgerier, som drives af lokale fiskere og garanterer for den dagfriske kvalitet.
Anbefalede restauranter:
Zum Yachthafen i Fürstenberg (Tlf. +49 3309 360830)
Fischgaststätte zum Stolpsee i Wesenberg (Tlf. +49 33089 43038)
Der Seehof i Rheinsberg (Tlf. +49 033931 4030)
Borchard's Rookhus in Wesenberg (Tlf. +49 39832 500)
Der Müritzhof i Röbel (Tlf. + 49 39931-51265)
Hafenblick i Mildenberg (Tlf. +49 3307-310296)
Das kleine Meer i Waren (Tlf. +49 3991-6480)
Windfang i Waren (Tlf. +49 3991-668465)

Berlin
Byen, som for få år siden var Europas største byggeplads har nu kastet sine stillads (næsten) for at blive
forvandlet. Siden sommeren 1999 er Berlin Tysklands officielle hovedstad og byen kombinere det
ultramoderne med gamle etablerede bygninger såsom Rigsdagen med den nye glaskuppel, Brandenburger
Tor og Museumsøen. Gå også på opdagelse udenfor disse berømte områder for at opdage den oprindelige
ånd i Berlin – med din flodbåd anbefales det at besøge Kreuzberg og Oranientor områderne. Fra sin egen
flodbåd kan man besøge nogle af byens kvarterer f.eks. Charlottenburg eller Kreuzberg på en ny måde.
Berlin byder på rigtig mange og bekvemt beliggende og gratis tillægningsssteder for 24 timer. I byens
centrum skal du helt bestemt stoppe op, da man herfra kun er få skridt fra Brandenburger Tor og
Alexanderplatz med fjernsynstårnet.
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