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VERDENSBALLETTEN 
En unik sommeroplevelse

Med naturen som kulisse optræder 
internationale balletstjerner under åben 

sommerhimmel på Sylt hvert år i juli.

Jyllands-PostenKulturkupeen Dagbladet-Holstebro

Billetsalget er startet  |  www.sylt.de



JENS-CHRISTIAN WANDT

Operasanger, leder af Verdensballetten & Sylt-fan

Hej, ahoi og moin!

Mange danskerne kender Verdensballetten. Det er fantastisk! Siden 2008 har vi hentet verdens bedste dansere til 

steder fyldt med magi. Som leder af denne internationale kulturevent på særlige locations, føler jeg både stor glæde og 

inspiration ved aldrig at stå stille, men derimod fi nde nye rammer til vores unikke forestilling.  

På opdagelse efter det helt særlige, tog jeg i september 2014 for første gang færgen fra Rømø til Sylt. Jeg vidste stort 

set intet om naboøen – udover at den er Tysklands mest populære ferieø og har et særdeles godt ry. 

Jeg blev overvældet over det jeg oplevede på Sylt.  De uendelige stranden og den berusende natur –  der er næsten 

ubegrænsede muligheder for at styrke kroppen og sjælen, bo og spise fantastisk, shoppe, dyrke sport, opleve kulturen, 

møde venlige mennesker og lade sig forkæle i stor stil. 

De gode oplevelser ligger lige for: Sylt er blevet et af mine favoritsteder, som jeg varmt kan anbefale. Sylt er garant for 

det gode liv, den store nydelse og ren afslapning.

Åh ja: Med Benen-Diken-Hof i Keitum fandt jeg allerede ved mit første besøg et fantastisk nyt sted til Verdensballetten.

Nyd jeres ophold på Sylt – god fornøjelse. 

Jens-Christian Wandt
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Herlige strande, vide horisonter, klitter og bølgeslag – det kender vi fra Danmark. Det gjorde mig straks fortrolig med 

landskabet på Sylt. Men for mig var det en ny og dejlig overraskelse, at man overalt på den 40 km lange strand, kan 

leje en strandkurv. Kurven er superhyggelig, behagelig og beskytter mod vinden og den stærke sol. 

Et lille gebyr sikrer, at kvaliteten er i top på alle strande. Biler er tabu. Hunde- og nudiststrande er markeret, og mange 

steder er der afslappede strandrestauranter og strandsaunaer. Som noget helt naturligt lægger man her stor vægt på 

at beskytte den følsomme natur. Hvis du vil vide mere om Sylts stærke natur bør du besøge oplevelsescentret »Natur-

gewaltenzentrum« i havnebyen List. Du kan også tage på en guidet vandring ved Vadehavet. 

OPDAG: STRANDLIV DE LUXE! 
PÅ SYLT OPLEVER DU NATUREN PLUS DEN 

ALLERFINESTE INFRASTRUKTUR. 

Tal for Sylt: 99 km2, 12 byer, 20.000 indbyggere, 38 kilometer lang, bredeste sted: 12,6 kilometer, smalleste sted: 380 m, 

højeste klit: 52,5 m, 300 gastronomiske virksomheder, 900.000 feriegæster hvert år.
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JEG ANBEFALER:

Du kan kun nå de nordligste seks kilometer af øen via en privat 

vej. På det såkaldte »Ellebogen« føles det som om man er kommet 

til en anden verden. På vejen hertil er der en strandsauna. Et 

besøg her er perfekt for krop og sjæl. Her ser I stranden fra 

Kampen med »Roten Kliff«. 



Under mit første besøg på Sylt boede jeg i Kampen. Næsten alle huse – inklusive rådhuset og brandstationen – har stråtag. 

Det giver landsbyerne en særlig charme. Her findes intet grimt – selv når man søger efter det. 

Sylts image som luksus- og glamour-ø blev grundlagt i Kampen i 60’erne. Der er luksus og glamour alle steder – publikum er 

eksklusivt, gastronomien, butikkerne og ferieboligerne er i særklasse. Er man til det helt vilde skal man bo på »Hotel 

A-Rosa« i List eller »Budersand« i Hörnum. Men også »Söl’ring Hof« byder på en særlig oplevelse, og mit personlige 

yndlingshotel er »Benen-Diken-Hof« i Keitum – dér hvor vi præsenterer Verdensballetten. 

Ferieboliger, som tiltaler selv de mest kræsne gæster fi ndes overalt på øen. Er du mere til bylivet, kan jeg varmt anbefale det 

klassiske »Hotel Stadt Hamburg« eller »Miramar« som ligger helt ud til Strandpromenaden, det er Westerlands »Grand 

Hotel« som emmer af grandezza. 

BOLIGKULTUR & DET 

CHARMERENDE SYLT-MILJØ! 
SKAL DET VÆRE 5-STJERNET LUKSU ELLER EN LÆKKER

FERIELEJLIGHED: PÅ SYLT ER ALLE MULIGHEDER ÅBNE … 

Summa summarum: På Sylt fi nder du lige præcis den feriebolig, der passer til dit behov. Tip: www.sylt.de hjælper jer med 

at fi nde en skræddersyet feriebolig. 
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På Sylt siger man: Har du været der én gang, kommer du tilbage igen og igen. Det kommer helt sikkert også til at ske for 

mig. Jeg elsker øens alsidighed. Vildt liv, stor luksus, berusende natur, total stilhed – på Sylt finder alle det, de søger. 

For at opdage den 99 kvadratkilometer store ø, landsbyerne, »hovedstaden« Westerland, strand og verdensnaturarven 

Vadehavet, skal man uden tvivl give sig god tid. Men meget kan opleves på et weekendophold. Ellers kommer man 

bare igen. Ligesom jeg. Den skønneste rejsetid er mellem maj og slutningen af september. Men vinteren på øen er også 

spændende, overraskende livlig og emmer af eksklusiv magi. 

Hvordan kommer man bedst rundt på Sylt? Selvom Sylt er et eldorado for de fornemme karosserier – koncentrationen 

er sandsynligvis kun højere i Marbella og Cannes – anbefaler jeg at stige op på cyklen eller at gå: Vejene er korte, 

oplevelserne intense. Der er i øvrigt også fine busforbindelser på Sylt. 

SIGHTSEEING: 

OPDAGELSESTURE 
HVER BY HAR SIN EGEN CHARME – 

DER ER MEGET DU SKAL OPLEVE
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Hörnum Tag en tur ned på sydspidsen, og nyd 

udsigten til naboøen. Kaffe og kage på den tradi- 

tionelle »Café Lund«. www.lund-sylt.de

Rantum Øens smalle talje: Først en gåtur på 

stranden og herefter kan du opleve international 

kunst og det gode bistro-køkken i Sylt Quelle på 

havnen. www.sylt-quelle.de

Keitum, Morsum & Archsum Tag cyklen langs 

Rantum-bassinet i østlig retning. I Morsum og 

Archsum er du pludselig kommet på landet. Hu-

sene i Keitum, den gamle kaptajnlandsby, minder 

om dukkehuse. Langs de slyngede veje i landsby-

en ligger de gamle karakteristiske stråtækte huse. 

Det er også her du fi nder de særlige butikker, 

guldsmede og caféer.

Tinnum Midt på øen bor mange lokale. Stedet er 

mindre spektakulært. Mit Tinnum-tip til familier: 

Et besøg i dyreparken (ringvej 100, Tinnum) og en 

guidet tur gennem »Sylter Schokoladenmanufak-

tur«. www.cafe-wien-sylt.de

Wenningstedt-Braderup På den nye promenade 

i Wenningstedt byder den store sal på et indholds-

rigt program www.kursaal3-sylt.de, en surfskole 

www.suedkap-surfi ng.de, rigeligt med fi sk og 

storartede muligheder for at nyde solnedgangen.  

Kampen Landsbyen har mange hot-spots. Gå ikke 

glip af morgenmad eller kaffe på »Kupferkanne« 

terrasse – en tidligere bunker ved Vadehavet, der på 

magisk vis er tryllet om til café www.kupferkanne-

sylt.de

List På havnen i List er der gode muligheder for at 

tilbringe en dejlig dag med nordisk islæt: Pirattur 

for de små, shopping og god mad. En perle blandt 

Sylts køkkener er: Den gamle kro www.alter-

gasthof.de. 



Caféer, strandbistroer, cocktailbarer, små lokale restauranter og de eksklusive gourmetkøkkener med michelin-stjerner, 

med over 300 spisesteder har Sylt noget for enhver smag. 

Adskillelige kokke på Sylt har for nyligt frivilligt opgivet deres michelin-stjerne, Helt uafhængige af anmeldere og inspektø-

rer vil de servere den mad de selv holder allermest af. Helt væk er stjernerne dog ikke - der er stadig to stjerne-køkkener: 

Holger Bodendorfs »Landhaus Stricker« og Johannes Kings »Söl’ring Hof« – med sågar to Michelin-stjerner. 

Bogen »Sylt à la Carte« – som fås overalt i Sylts boghandler – giver et godt overblik over det gastronomiske miljø på Sylt. 

Øen oplever en stigende interesse fra ”ikke-tysktalende” gæster. Det betyder at menukortene snart også findes på engelsk 

– i øvrigt et sprog som man taler overalt på øen. I øvrigt har den lokale frisiske dialekt mange ligheder med dansk og en 

del af de lokale på Sylt taler endda dansk, for de har gået i dansk skole på øen. 

NYD: 

LA DOLCE VITA
DU HAR UANEDE MULIGHEDERNE FOR KULINARISK 

FORKÆLELSE PÅ SYLT 

Mit tip: Det kan anbefales at reservere bord på Sylts restauranter – specielt i sommermånederne!
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Mine yndlingssteder: 

1. Der er dømt total after-beach-stemning på Sansibar i Rantums klitter. Det er ikke så sært, at denne restaurant i fl ere årtier 

har nydt meget stor popularitet både blandt øens prominente gæster men også de lokale feinschmeckere. Sansibar er som en 

ø i øen – feriestemning overalt. Personalet er dejligt afslappet, menukortet tilbyder alverdens delikatesser lige fra snacks, det 

bedste kød i verden, fi sk og sushi. Alsidigt men ikke tilfældigt. Vinkortet rummer vine, som får selv kendere til at måbe. 

2. Vogelkoje mellem Kampen og List er også et super sted: Her fi ndes et lille friluftsmuseum og en lækker restaurant, hvor 

specialiteten er klassisk andesteg. 3. Drej inden om baren på Hotel Miramar i Westerland, og nyd en cocktail. Den fi neste 

jugendstil, lige ned til havet og ekstrem stilfuld. 4. Lækre drinks og behagelige rytmer fi nder I på Club Rotes Kliff i Kampen. 

Øens bedste natklub i 30 år, for alle generationer. En legende. 



Øens gode ry skyldes i høj grad, at kunstnere og frie sjæle har følt sig godt tilpas og inspireret, har slået sig ned og 

arbejdet her i over 100 år. Sylts gallerier er i en klasse for sig, det samme er kulturlivet og de mange events. 

BLIV INSPIRERET: 

KUNST & KULTUR PÅ SYLT
SYLT ER ET OVERFLØDIGHEDSHORN 

AF VITAMINER TIL SJÆLEN. 

Mine highlights: Naturligvis Verdensballetten i juli www.benen-diken-hof.de // Hver onsdag er der eksklusive klassiske 

koncerter i den seværdige kirke i Keitum. Stemningen, programmet, og kirkens orgel er noget helt særligt! www.st-severin.de 

// På Meerkabarett på »Sylt-Quelle« i Rantum optræder de bedste kunstnere i Tyskland (naturligvis mest interessant for jer, der 

behersker tysk.). Men programmet byder også på andre interessante oplevelser www.meerkabarett.de // I juli tilbyder Kampen 

en udsøgt open-air jazz-festival www.kampen.de // Der er mange gallerier i Kampen. // For barnlige sommergæster er: Insel-

Circus – et rigtigt cirkus, som børn fra seks år kan deltage i www.inselcircus.de
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Vil I gerne shoppe hos Hermès, Bulgari eller Joop efter en dejlig dag på stranden? Det giver Sylt mulighed for. Specielt 

i Kampen og Keitum er det stemningsfulde, lille landsbymiljø, kombineret med de fineste mærkevarebutikker og haute 

couture. Gå på shopping i de små gader, og bliv overrasket! I Keitum findes der udover de fornemme mærkevarebutikker 

også et stort udbud af guldsmede og keramiske håndværkere. Byen Westerland har to gågader med butikker der opfylder 

alles behov. Alt lige fra fødevarer, smukke souvenirs, et stormagasin med et fuldt sortiment og butikker med sportswear. 

I Sverige findes de knap nok, men det gør de i List på Sylt: Svenske kakkelovne i rigt mål. »Mylin« ved indgangen til byen 

tilbyder et righoldigt udvalg til folk med smag for indretning. Langs havnegaden og ved selve havnen: Surfwear, loppemar-

ked og strandkurve de luxe. 

EKSKLUSIVITET: 

STRØGTURE & SHOPPING 

14

Foretag jeres juleindkøb på Sylt! Næsten alle butikker er åbne, der er ikke fyldt, og øen byder tilmed også på små julemarkeder. 

Den bedste måde at shoppe gaver til sine kære på. 

SYLT ER ET ELDORADO, HVIS 

MAN ELSKER EKSKLUSIVITET. 



1

4

STRANDKURV
Kan lejes på stranden på dagsbasis. 

De kan også fås til brug derhjemme: 

F.eks. hos strandkurvproducenten 

i Rantum. 

www.meinstrandkorb.de

SOUVENIR
En særlig cool souvenir: 

Sylt-tapeterne og kaffekrus fra 

www.paradisesylt.de i List. 

Er herudover en genial

sportswear-butik.

3
SMYKKER

Hos guldsmedene i Keitum og 

Morsum er det svært ikke at forelske 

sig. Vidunderlige ting af natursten 

fra Sylt og guld f.eks. hos 

www.edda-raspe.de
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KUNSTHÅNDVÆRK
Keitum og Braderup er højborge 

for skønne ting af læder, ler og glas. 

Gå ikke glip af Antje Ottos 

atelier i Keitum: 

www.glaskunst-antjeotto.de
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Yoga-timer på stranden, rideture langs Vadehavskysten, alle typer vandsport, personlig træning – når det kommer til 

sport er Sylt ligeså imponerende som når det gælder det kulinariske. Der findes en oversigt på www.sylt.de. 

Særligt attraktivt er det varierede udbud af golfbaner: I Morsum, Westerland, Kampen og Hörnum fi ndes der eventyrligt an-

lagte courts for enhver smag. For kendere: »True Links Course« ved siden af »Hotel Budersand« i Hörnum, lige ned til havet

www.gc-budersand.de // Også wellness-fans får noget for pengene på Sylt: »Syltness Center« på Westerlands promenade 

tilbyder alle tænkelige aktiviteter. Der fi ndes utallige varianter af svømme-, rutsje- og sauna-faciliteter i badelandet »Sylter 

Welle«. // Alle større hoteller har eget wellness-område, for det meste med fi tness- og kosmetikcenter. 

TIL KROP OG SJÆL: 

SPORT OG VELVÆRE 
VIL I BARE KIGGE PÅ ELLER SELV DELTAGE? 

PÅ SYLT ER DER MULIGHED FOR BEGGE DELE. 

Min favorit: Den lille oase i »Hotel Rungholt« i Kampen. // Hvis I hellere vil kigge på: I slutningen af september afholdes Surf- 

World-Cup i Westerland www.worldcupsylt.de // Sportsmæssigt interessant og meget elegant: Poloturneringen om sommeren 

i Keitum. www.polo-sylt.de
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1 2
ØSTERS, SHOPPING, OPLEVELSESCENTRUM   

Øens nordende tilbyder også aktiviteter, når vejret er dårligt:

Østers: www.sylter-royal.de / shopping-muligheder f.eks. 

www.mylin.de / natur multimedia:  www.naturgewalten-sylt.de

STRANDSAUNA 

Du kan komme til at svede dejligt i List, Hörnum og Rantum. 

Det særlige ved strandsaunaen på »Grande Plage« er, at 

bistroen ligger lige ved siden af.  www.grande-plage.de

3 4
SHOPPING & NYDELSE 

Idylliske Kampen tilbyder et overfl ødighedshorn af fi n 

mode, spændende events og ikke mindst store gastronomiske 

oplevelser. www.kampen.de

PROMENADE 

Den nye promenade i Wenningstedt byder på mange mulig-

heder: Fantastisk udsigt, sportstilbud for enhver, god mad og 

spændende kulturtilbud i »kursaal³«. www.kursaal3-sylt.de

5 6
PERFEKT BØLGE

Westerland har alt, hvad en lille by behøver. Særligt 

interessant er de internationale vandsports-begivenheder 

ved promenaden. F.eks. www.worldcupsylt.de

CHOKOLADEVIRKSOMHEDEN 

Mange Sylt-fi rmaer holder til i Tinnum. Det kan især 

anbefales at besøge »Sylter Schokoladenmanufaktur«.

 www.cafe-wien-sylt.de

7 8
ST. SEVERIN 

Landsbyen Keitum er næsten for smuk til, at det kan 

være sandt. Gå ikke glip af onsdagskoncerterne i kirken:  

www.st-severin.de

SANSIBAR 

Gastronomisk fi ndes der ikke noget, der ikke fi ndes på Sylt. 

Hvis jeg skulle lægge mig fast på en yndlingsrestauration ville 

det være »Sansibar« på Rantum strand. www.sansibar.de

9 10
GOLF-OPLEVELSER 

Sylt tilbyder rigtigt mange muligheder for at spille golf. 

Skønne baner i Kampen og i Westerland. Banen i Hörnum er 

en 18 hullers bane lige i klitterne.  www.budersand.de

EN TUR OMKRING SYDSPIDSEN 

Fra Hörnum kan I besøge naboøerne og 

»halligerne« med båd. Eller slip sjælen fri, og gå 

en tur omkring sydspidsen. 
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ANKOMST
MANGE VEJE FØRER TIL EN DEJLIG FERIE PÅ SYLT. SYLT HAR EN LUFTHAVN, SOM KAN NÅS 

FRA MANGE TYSKE STORBYER OG ZÜRICH. OGSÅ PRIVATE JETS KAN LANDE HER. FOR OS 

DANSKERE ER BILFÆRGEN DEN NEMMESTE MÅDE AT KOMME TIL SYLT PÅ. MEN MANGE VIL 

FORETRÆKKE BILTOGETS SPEKTAKULÆRE KØRSEL, SOM STARTER I NIEBÜLL. 

DB biltoget SyltShuttle bringer dig til øen på bare 35 minutter. Kør på biltoget i Niebüll tæt på den danske grænse og bliv 

siddende i bilen under overfarten. www.syltshuttle.de // Herudover kører det blå AUTOZUG Sylt (RDC) op til 14 gange 

dagligt mellem Niebüll og Westerland/Sylt.  www.autozug-sylt.de

Hvis du kommer sydfra og eventuelt har besøgt Hamborg: Næsten hver time kører der et regionaltog fra Hamborg-Altona 

direkte til Westerland på Sylt. Turen tager tre timer. www.regionalbahn-sh.de // Mellem Tønder og Niebüll findes en 

regelmæssig togforbindelse. www.neg-niebuell.de // Og fra Tønder kan man nå alle banegårde i Danmark. 

20

BILTOG

PERSONTOG

Siden 2005 forbinder Syltfærgen SyltExpress byen List i Silds nordende med den danske by Havneby på Rømø med op til 

ni afgange om dagen. Er bilen parkeret sikkert på bildækket i færgen, starter ferien med en brise af frisk nordsøvind: 

Nyd udsigten til Vadehavet på den 40 minutters lange sejlads fra det øverste dæk eller fra restaurantens panorama-

vinduer.  www.syltfaehre.de 

FÆRGER
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Alle byer på Sylt hat sin egen turistinformation, som hjælper med alle spørgsmål. Sylt Marketing med websitet www.sylt.de 

er god for alle informationer og hjælp. Her får I også den perfekte rådgivning, når I skal finde et overnatningssted eller 

gerne vil vide, hvad der sker på øen. Som en fin gestus over for de danske naboer er mange informationer oversat til dansk.  

www.sylt.de/dk

Man betaler gebyr for adgang til stranden direkte hos udlejeren. Man får herefter et kurkort, som skal vises ved adgangen 

til stranden. // Strandkurvene kan lejes umiddelbart på stranden. // Nøgenbadere finder markerede nudistzoner overalt. 

Der findes mange muligheder for at lufte de firbenede. I alle øens fem strandkommuner findes der specielle hundestrande, 

hvor hundene må tages med i snor. Skal hunden løbe frit omkring, er det muligt om sommeren på tre områder på de markerede 

hundestrande. Ellers skal hunden føres i snor overalt. 

Til bilister med el-biler: Der er mulighed for at lade sin biå på færgen. Der fi ndes også en hurtiglader ved »Appartements & Mehr« i

Kampen (Süderweg 1a). Og her fi nder I listen med alle ladestationer på øen: www.sylt.de/reise-service/mobil-vor-ort

Sylt Marketing GmbH · Stephanstraße 6, D-25980 Westerland/Sylt · Tlf.: +49 (0) 4651/82 02 0 · info@sylt.de · www.sylt.de

KONTAKT

SERVICE

PÅ STRANDEN

TIL HUNDEEJERE 

E-MOBILITET





Farvel til hverdagen – ølivet kalder.

Med Sylt Shuttle rejser du nemt og bekvemt.
I årtier har mennesker søgt rekreation på øen Sild. Og det er ikke 
så mærkeligt, for helt siden 1927 har vi kunnet tilbyde den 
 hurtigste rejseforbindelse til øen. I dag er der over 14.000 afgange 
om året. Op til 20 afgange mod Sild hver dag i sommerperioden. 
Samtidig kan vi tilbyde en stor variation af billetter.
 
Du kan læse mere og købe billetter på bahn.de/syltshuttle

14.000 afgange om året. 

Sylt Shuttle.


