
Status pr. 28-05-2020

Åben for værelsesudlejning

Lukket pt.

H Hund tilladt

Aabenraa Kommune

H Frøslev Kro

H Bov Kro   ……………………………………………………… Restauranten er åben og vi har stadig take-away

Kollund Ferielejlighed 

Lindegaarden Kollund   ………………………………. Deres værelse kan lejes, dog kun i weekenden, da det i hverdagene for det meste er lejet ud til anden side.

Fakkelgaarden, Kollund

Alice Gross, Sønderhav

H Birgit Holm Rygaard - Sønderhav   ……………… Åbner 1. juni

Lejlighed med udsigt, Sønderhav   ……………. Åbner i juni eller juli - alt afhængig af udviklingen

Visherredgaard, Sønderhav

Sønderborg Kommune

Lærkelunden Camping   ……………………………… Fællesarealer er lukket, bad og toilet er åben

H Benniksgaard Hotel

H Benniksgaard Bed and Breakfast

Danhostel Flensborg Fjord

H G. & Sv. Aage Poulsen

Arne Bentsen   ……………………………………………. Åbent for overnatning - dog ikke tirsdag og onsdag. Ingen forplejning, men kaffe og the med i prisen. Kan tilbyde indkøb i 

begrænset omfang.

Diana og Kenneth Galthen Madsen   …………. Minimum 2 overnatninger.

Vita Hansen   ………………………………………………. Efter ønske serverer jeg morgenmad.

H Room with a view

Brinken B&B

H Gråsten Ferielejlighed

Det Gamle Rådhus   ……………………………………. Åbent ekskl. morgenmad. Køkkenet er lukket på ubestemt tid. Har dog Take-Away.

H Den Gamle Kro/Hotel Egely   …………………….. Åben for overnatning. Kroens restaurant åbner 20. maj.

Det Gamle Apotek i Gråsten   ……………………. Køkkenet er pt. lukket

H Byhus i Gråsten

WELL-Husbåde i Marina Minde

Bente Løwe Christiansen   ………………………… Åben fra 8. maj. Tilbyder øko frugt, vin, kaffe, müslibar, juice, chips, øl og vand, the, cocio, iskaffe, müsli og mælk. 

Morgenmad kan muligvis tilbydes afhængigt af muligheden for indkøb, men rugbrød, boller og æg har jeg som regel. 

Derudover er der pizzalevering og Restaurant Værftet har Takeaway.

H Gendarmhuset v/Henning Rasmussen   ……. Lejer ud pr. gruppe - 2 værelser i alt

Rendbjerg Bed and Breakfast 

Vemmingbundvejens Ferielejlighed   ………. Ingen forplejning i disse tider

Rødevej´s Bed and Breakfast   …………………… Åbner fra den 1/7, men man kan ringe og booke fra nu

Iller Strand Hytten

Tiny House - Iller Strand

Iller Slot   ……………………………………………………. Vi har åbent på Iller Slot og tilbyder forplejning som normalt. 

Hjørnegården´s Ferielejligheder

Hattesens Gaard

Domaine Nyballe Bed and Breakfast

Broager Strand Camping   …………………………… Vi har åben for gæster i telt samt hytter. Butikken har åben med et sortiment, så man kan overleve. Mangler gæsterne 

kaffe, kakao eller andet i butikken, så står vores telefonnummer synligt flere steder.

Der er bad på vandretoilettet og sprit så man er beskyttet. Der er en udendørs køkkenvask, hvor man kan vaske op i varmt 

vand

Gammelmark Bed and Breakfast & Camping Vi har 3 værelser med 2 senge – vi tilbyder morgenmad og smør selv madpakke

B&B Vemmingbund

H Alsik Hotel, Spa og Wellness   ……………………. Hotellet har åbnet nogle værelser pr. 15. maj - Restaurant Alsik er udelukkende åben for hotellets gæster.

Erwin Langholz   …………………………………………. Regner med at åbne til efteråret.

Charles´Sønderborg Holiday Apartment   …. Lukket resten af året.

H Hotel Arnkilhus Garni   ………………………………. Vi tilbyder morgenmad og de kan smøre madpakker

Danhostel Sønderborg City   ……………………….

Vi har åbent for overnatning, men det er ikke muligt at købe morgenmad/morgenbuffet. Vi kan tilbyde at smøre madpakker 

som vi ligger i køleskabet til afhentning i gæstekøkkenet. Det er selvfølgelig muligt at medbringe egen forplejning og selv 

lave det i gæstekøkkenet. Al reservation skal ske direkte pr. telefon eller mail.Vi tager nogle forholdsregler i forhold til Covid-

19, som bliver sendt til gæsterne på forhånd, for at passe på både dem og os.

Bed & Breakfast på Ringvang   …………………… Regner med at åbne til efteråret.

H Slotsgade 5

H Hotel Sønderborg Strand

Hotel Bella Italia

Bjerg etape: Padborg - Sønderhav

Tegl etape: Sønderhav - Brunsnæs

Krage etape: Brunsnæs - Gammelmark

Strand etape: Gammelmark - Høruphav

COVID-19 og overnatning langs Gendarmstien
Vær opmærksom på, at der kan være ændringer i forhold til beskrivelserne på hjemmesiden.

Da visse service og faciliteter ikke vil være tilgængelig

Farvekoder:

Bemærk venligst: Samtlige shelters, teltpladser og toiletter er åbne.



H Hotel Sønderborg Garni

Sønderborg Camping

Hotel 6400 

Silvia Steger

Als Kloster Bed and Breakfast   ………………….. Vi overholder alle retningslinjer m afspritning osv. Vi tilbyder morgenmad.

H Hotel Baltic

Danhostel Sønderborg-Vollerup

Ulla og Helges Bed and Breakfast

Skovmose Camping

Skovby Kro   ………………………………………………… Overnatning - morgenmad serveres på værelset. 

H Drejby Strand Camping

Mølle etape: Høruphav - Skovby


