Nordtyskland

Sejlads i Nordtyskland er både smukt, nemt og billigt. Maden er oftere lidt billigere end i Danmark, samtidigt
med at servicen er høj og faciliteterne gode i de omkringliggende marinaer.
Se vores brede udvalg af sejlbåde i Nordtyskland – find din båd via vores søgefunktion her på siden, eller
kontakt os for et uforpligtende tilbud. Husk at Seatravel stiller prisgaranti og er medlem af
Rejsegarantifonden (nr. 753).
Sejladsmuligheder
Både i Nordtyskland og Danmark er det meget let at sejle. Her er næsten ingen strøm, slet ingen
tidevandsstrøm af betydning. I sejlsæsonen fra maj til september præges vejret ofte af frontpassager, som
kommer fra vest, og man oplever temperaturer mellem 15 og 28 grader. Badevandet kan nå op på 18-21
grader på en god sommerdag, men de lave temperaturer kompenseres af de meget lange lyser aftener,
hvor man kan sidde oppe rigtig længe, inden det bliver mørkt.
Højdepunkter
Fra Flensborg er højdepunkterne Det Sydfynske Øhav med Marstal, Ærøskøbing på Ærø og Avernakø, Lyø,
Drejø, Skarø, Hjortø, Strynø, Tåsinge osv.
Fra Breegen er højdepunkterne sejlads i det gamle Østtyskland eller sejlads i Smålandsfarvandet mellem
Lolland og Falster i det smukke Guldborgsund samt mellem Femø, Fejø, Askø, det smukke område rundt i
Storstrømmen og Stege bugt.
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Attraktioner
Marstal
Marstals ry som Danmarks historiske sejlskibscentrum er ikke overdrevet. For
cirka hundrede år siden var der en flåde på over 300 sejlskibe hjemmehørende
her. Byens lystbådehavn er med god grund en af Danmarks mest besøgte. Den
er overordentligt veludstyret og byder blandt andet på bade- og toiletfaciliteter,
køkken og meget mere. Marstal er velbeskyttet af en lang stenmole, der blev
bygget af byens sømænd for 150 år siden. Søfolkenes huse står så tæt på
havnen som det er muligt og mellem husene slanger de smalle stræder sig i et
charmerende kaos. Ved havnen ligger det internationalt berømte søfartsmuseum med over 200 modeller af skibe og masser af andre fascinerende genstande.

Ærøskøbing havn
I det 20. århundrede var Ærøskøbing en rigtig søfartsby, der havde næsten 100
hjemmehørende sejlskibe. Byen er flot bevaret og er den sidste købstad i
Danmark, der ser ud nøjagtig som den gjorde i 1600-tallet. Byen summer af
hygge og benævnes af mange som ”eventyrbyen”. Der findes hele 3 museer,
som alle beretter om sejlskibene og om dengang Ærøskøbing hørte til
Schlesvig-Holsten. Der er flere gode restauranter og du bør prøve de lækre
røgede fisk fra byens røgeri.

Kerteminde
Byen der blev gjort til købstad af berømte Erik af Pommern i 1413 - Kerteminde
er velkendt som en hyggelig by med smalle stræder og småhuse med
billedskønne røde tage. Maleren Johannes Larsen har sit eget museum og på
byens havn findes ”Fjord & Bæltcentret ” - med Danmarks egne minihvaler –
marsvinene der hedder Freja og Eigil. Prøv den røgede sild og den kolde øl på
varmestuen – eller nyd maden i gourmetkvaliet på restauranten Mathies.
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