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Flensborg by udmærker sig gennem sin beliggenhed ved v andet og ved den
umiddelbare nærhed til nabolandet Danmark. Beliggende ved Tysklands nordligste
punkt er havnebyen Flensborg porten til Skandinavien. Landegrænsen mellem
Tyskland og D anmark passeres efter kun få kilometer - kongeriget er direkte nabo,
endda tættere på Flensborg end Husum eller Kiel og ligger inden for synsvidde fra
vandlivet ved stranden.
Kun to kilometer fra byens centrum ligger campussen. Ca. en tiendedel af
Flensborgs beboere er indskrevne på universitetet eller faghøjskolen. Det mærkes
især i sommermånederne, for så liver universitetsbyen op: Når de kolde dage er
overstået og de sidste forelæsninger afsluttet, finder de studerende sammen igen ved stranden eller slet og ret ved
træfpunktet - havnespidsen.

Lær byen at kende
Om det nu er det reflekterende vand, de vuggende sejlbåde, solnedgangen eller
bare den omstændighed, at der egentlig altid er nogen i nærheden, som m an
kender - så værdsætter alle vel Flensborgs hjerte.
Et stykke fra vandet tæller den historiske indre by og dens identitet, der er vokset
over mere end hundrede år, med til Flensborgs vartegn. Forskånet for angreb i
krigstider ligger huse i jugendstil og gamle villabygninger udbredt i hele byen. Små
gyder og cafeer, talrige atriumgårde, romfabrik anter, en bred gågade, havneknejper
og flere strande præger billedet på byen med de 90.000 indbyggere.

Nysgerrig? Du kan læse mere om byen og dens kulturtilbud på www.flensburg.de og på turistinformationens sider.
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