
Solrød Strand Kajakklub tur til Mecklenburg/Vorpommern i Tyskland, juli 2020

• Der er oprettet en aktivitet i ROKORT hvor du kan tilmelde dig til denne tur,.
• Du/I skal selv bestille overnatning på Biber Ferienhof, hvor vi skal være under hele turen.
• Vi anbefaler, at du først tilmelder dig turen, når du har bestilt og fået bekræftet din valgte overnatning .
• Du vælger selv, hvordan du vil bo: Camping, Prærievogn, ferielejlighed- eller hytte eller i værelse.
• Vær opmærksom på, at hytter, lejligheder og værelser kun kan bookes for en hel uge ad gangen (lørdag til lørdag).
• Du gennemfører forespørgsel og bestilling på www.biberferienhof.de
• Under ”rullegardinet” i øverste linie mrk. ”Unterkunfte” finder du de forskellige overnatningsmuligheder. 
• Under hver indkvarteringstype kan du se, om der er ledigt (”Belegung”) og samtidig forespørge og booke (”Anfragen”),

hvad du ønsker. 
• Prærievogne (Schäferwagen) kan bookes på de dage, du ønsker.
• Får du bekræftet din overnatning, skal du inden 14 dage betale 30% af lejen. Du får en betalingsanvisning direkte.
• Restbeløbet betales under opholdet på Biber Ferienhof.
• Camping (Zeltplatz) skal ikke bookes. Du ankommer bare og finder en plads.
• Ankomst fra kl. 1600, afrejse senest kl. 1100. 

Kig venligst vores oplæg igennem og har du spørgsmål, kan du kontakte Mogens Aalund eller Jean Erik Hjordt.

http://www.biberferienhof.de/


Solrød Strand Kajakklub tur til 
Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg
Søndag den 12.- Fredag den 17. juli 2020



1. Lidt om Mecklenburgische Seenplatte
- Facts og nøgletal

2. Rammer for turen i 2020
- Rejseplan (Ud-Hjem)
- Valg af roturene 
- Biber Ferienhof

3. Tidsplan og økonomi
- Tidspunkt for turen 
- Priser for overnatning
- Bestilling af færge og campingplads, overnatning m.m.

Orientering om rammerne for tur til Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg i 2020





Mecklenburg-Vorpommern

Lidt facts om delstaten:

• Tysklands MINDST industrialiserede delstat. Primært landbrug i nord, turisme ved 
strandene til Østersøen og naturparker på søsletten mod syd.

• Morænelandskab i sydlig del af MV er fra sidste istid. 

• Landskabet er opstået som et enormt isområde; smeltevandet afsatte sandflader, der gav 
landet sin mosaikagtige karakter af enge, moser, heder, indlandsklitter, skove og rækker 
af søer.

• Det ligger lavt og afvandes af floderne Peene, Recknitz og Warnow til Østersøen og Elde 
til Elben. 

• Her ligger et af de største sammenhængende ferskvandssøområder i Mellemeuropa 
med over 2000 søer, hvoraf den største er Müritzsee (117 km2). 

• Søområdet er et af Nordtysklands vigtigste naturområder, hvor store dele af de 4500 
km2 skov er udlagt til naturreservater med begrænset adgang, bl.a. under fugletræk. 



Du skal selv sørge for transport af din kajak. Kajaktraileren er ikke med på turen.

Forslag:
Afgang Solrød søndag den 12. juli 0800
Færge  Gedser – Rostock 1000. Her kan I med fordel bestille og betale morgenbuffet (Brunch) i forvejen.
Så er der reserveret bord og I må spise alt hvad I kan – og ”spare” frokosten på turen.
Ankomst Rostock 1145
Bordershop Rostock 1200-1230 indkøb af øl, vin, sodavand og snacks.
I kan bestille på Bordershop Rostock’s hjemmeside i forvejen og Jeres ordre vil vøre pakket og klar til 
afhentning.
Kørsel fra Rostock – til Biber Ferienhof 1230-1430
Schäferwagen, hytter, lejligheder er officielt til rådighed fra kl. 1600.
Campingpladsen til rådighed når I ankommer.

Scandlines Gedser – Rostock retur ca. 1600,- for bil under 6m med 4 personer.
Mogenbuffet ombord ca. 130,- pr. person.

Udrejse søndag 12. juli morgen
4 kajakdage fra 13. juli til 16. juli
Hjemrejse enten 16. juli/eftermiddag-aften eller 17. juli/morgen

Forslag til datoer og ud/hjemrejse



Rostock ca. 85km

Hamborg 
ca. 175km

Berlin ca. 100km

75 km

45 km

Opmålte søer og kanaler i rødt udgør 
samlet ca. 225km sejlbare ture

Biber Ferienhof



Fire søers  rundtur

Ca. 18 km

12 km til frokostpause
6 km retur til Biber Ferienhof

Her har vi en kort overbæring 
af vores kajakker



Tur til Mirow

Ca. 20 km

10 km til frokostpause
10 km retur til Biber Ferienhof



Tur til Schwarz

Ca. 18 km

9 km frokostpause
9 km retur til Biber Ferienhof

Turen kan afkortes til ca. 9 km med 
Vendepunkt ved indsejling til Schwarzer See



Tur til restaurant 
”Zum Achter”

Ca. 22 km

Ca. 11km frokostpause
Ca. 11 km retur til Biber Ferienhof

Turen kan afkortes til ca. 10 km 
med vendepunkt efter Canower See



Tur til Strasen

Ca. 20 km. Frokostpause ca.10 km. Retur til Biber Ferienhof ca. 10 km.







Biber Ferienhof



BiberFerienhof

- Campingplads
- Feriehytter
- Ferielejligheder
- Værelser (Dobbelt og tre-personer)
- Store gruppehuse
- Prærievogne
- Mulighed for leje af cykler, kanoer o.m.a.
- Restaurant og Imbiss





I et stort hus er indrettet 10 ferielejligheder 
og 3 dobbeltværelser.
Ved Labussee ligger 6 feriehytter og 
ved Peetschsee ligger 3 hytter.
Campingområdet er 5 ha stort og du finder bare en plads. 
Reservation til camping er ikke nødvendig.
7 stk. Schäferwagen (prærievogne) 2x2 og 5x4 pers.



Biber Ferienhof, priser m.m. (2019):

Lille prærievogn 29 Euro pr. døgn/5 døgn = 145 Euro = Ca. 1085 kr. / 542,50 kr. / 108 kr. pro pers pr. døgn
Stor prærievogn 35 Euro pr. døgn/5 døgn = 175 Euro = Ca. 1312 kr. /  328 kr. / 65,50 kr. pro pers. pr. døgn
Vognene har strøm og lys inkl. i lejepris og er placeret ca. 50m fra bygning med bad- og toiletfaciliteter.

Camping 7 Euro pr. person pr. dag/ 5 døgn = 35 Euro = Ca. 262,50 kr.

Hytter, lejligheder og værelser kan udelukkende bookes for en hel uge ad gangen (lørdag til lørdag)

Feriehytter koster 799 Euro for 4 eller 6 personer. Er beliggende ved en af søerne.

Ferielejligheder koster mellem 450 Euro (2 pers) og 699 Euro (6 personer)

Værelser koster mellem 279 Euro (dobbelt) og 299 Euro (3 personer)

Biler kan parkeres ved vognene for 4 Euro pr. døgn/ 20 Euro 5 døgn. På officiel p-plads er det gratis.
Brusemønter til bad 1 Euro/stk.

Til rådighed fra kl. 1600 ved ankomst
Udflytning kl. 1100 ved afrejse 








