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Hvad gør Sønderborg så fantastisk
Finalen i Grand Depart 2022 tager dig 
med til Sønderborg Kommune, der er 
porten til Danmark. Placeret mindre 
end 35 km fra den tysk-danske grænse, 
er dette stedet, hvor Skandinavien 
mødes med Europa. Vi bygger bro 
mellem Danmark og Tyskland gennem 
kultur, erhverv og uddannelse. 

Ved Sønderborgs Havn møder historien 
fremtiden. Med udgangspunkt i 
middelalderborgen ved den sydlige 
indgang til Alssund, er dette en 
kilometer naturskøn mad- og 
kunstvandring gennem tiden. Sejlbåde 
lægger til kaj langs havnefrontens 
farverige huse, og på den modsatte side 
af havnen rummer Alsion Syddansk 
Universitet og Koncertsalen Alsion 
med Nordeuropas bedste akustik. 
Mod nord præsenterer Frank Gehrys 
2008-masterplan fremtidens by med 
topmoderne arkitektur og 4-stjernet 
hotel med nogle af de bedste, eksklusive 
spisesteder i regionen. 

Og uanset om du er til sport, tango, 
kunst eller jazz, vil du opleve, at du 
i Sønderborg langt fra er alene med 
din interesse. Mere end 700 frivillige 
foreninger og sportsklubber bakker dig 
op og giver hele familien rig mulighed 
for at udfolde sig og dyrke netop deres 
interesse. 

Klimaet forandrer sig og udfordrer 
alle på hele kloden til at gentænke 
måden, vi lever på. I Sønderborg går 
mennesker og virksomheder foran i den 
grønne omstilling med et mål om CO2-
neutralitet i 2029. Men man tænker ikke 
kun på sig selv. Virksomhedsklynger 
i området udvikler energieffektive 
produkter og opfinder nye grønne 
løsninger til hele verden. Sønderborg 
tester, hvordan et område rent faktisk 
laver bæredygtig omstilling, og deler 
rundhåndet ud af praktisk erfaring og 
rådgiver byer mange gange større end 
sig selv. 



Med 255 km kyst er Sønderborg-
området en naturperle, der tilbyder 
en aktiv ferie både til lands og til 
vands. Her er unikke rammer for både 
cykling, vandring, surfing, dykning, 
fiskeri, roning og sejlads. Vi har 
børnevenlige strande i særklasse, som 
inviterer til afslapning og samvær. En 
certificeret national ordning sikrer 
rene og velplejede strande.

En sand naturperle!

Den danske kongefamilie, som er 
blandt verdens ældste monarkier, bor 
på Gråsten Slot hele sommeren blot få 
kilometer fra Sønderborg. Her kan du 
frit besøge slottet og gå på opdagelse 
i blandt andet den kongelige 
køkkenhave. Slotshaven kan besøges, 
når kongefamilien ikke bruger slottet, 
mens køkkenhaven altid er åben for 
offentligheden

Sønderborgs grønne viden og 
menneskers levevis viser vej for 
hvordan klimaudfordringerne kan 
gribes an globalt.

Sønderborg giver dig storbypuls 
midt i naturen, og du er aldrig langt 
fra storbyerne. Hvis du skulle savne 
storbyernes hektiske gang, så tager det 
blot 35 min. at flyve til København fra 
Sønderborg Lufthavn og kun to timer i 
bil til Hamborg eller Aarhus.

Gendarmstien, der snor sig langs den 
skønne Flensborg Fjord, er certificeret 
som europæisk kvalitetsvandrevej 
og tiltrækker adskillige danske og 
udenlandske vandrere. Den 84 km lange 
rute bringer dig igennem både smukke 
bøgeskove, blomstrende strandenge 
og unikke kulturlandskaber. Undervejs 
kan man gå på oplevelse i områdets 
tusindårige historie, der er med til at 
gøre grænseområdet mellem Danmark 
og Tyskland til noget ganske særligt.

Lidt kongelig måske?
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Og så elsker vi cyklen

• Der er 25 Bike Friends i 
Sønderborg Kommune, hvor du 
som cykelgæst vil føle dig ekstra 
velkommen. Her kan du tage et 
hvil, benytte toilettet, fylde din 
vanddunk. 

• Har du brug for gratis 
luft i cykeldækkene, så 
kan det ske på en af de 
20 cykelpumpestationer i 
kommunen, der snart får 
følgeskab af yderligere syv.  

• I Sønderborg Kommune er der 
over 300 km cykelstier, og flere 
km cykelstier er på vej inden for 
den nærmeste fremtid. 

• Turister kan også få en 
fantastisk cykeloplevelse i 
Sønderborg Kommune, hvor 
der er lavet 37 flotte cykelruter. 
Se cykelruterne her: www.
visitsonderborg.dk/sonderborg/
oplevelser/cykelferie

• Cykelfærgen Rødsand sejler 
fra den 25. juni fra Egernsund 
via Marina Minde i Rendbjerg 
og Brunsnæs videre til 
Langballigau i Tyskland og 
retur. www.cykelfaergen.info 

• I Sønderborg Kommune er der 
masser af aktive cykelryttere, 
som er medlemmer i 
kommunens seks officielle 
cykelklubber, der blandt andet 
tæller Danmarks 3. ældste 
cykleklub. 

• Og så elsker vi at cykle til 
arbejde. I maj måned 2022 
har 1.145 personer fra 
Sønderborg Kommune deltaget 
i kampagnen Vi Cykler Til 
Arbejde. De er fordelt på 124 
hold fra både offentlige og 
private arbejdspladser, og det 
sender Sønderborg Kommune 
ind på en national 9. plads i 
cykelkonkurrencen.


