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Berlijn is een swingende stad die ook skaters van alles heeft  

te bieden: 

-  De beroemdste en grootste skate marathon ter wereld vindt plaats 

in Berlijn; 

- Er is een nightskate die meestal langs de toeristische sights voert; 

-  Buiten Berlijn is er een unieke skateroute van meer dan 100 kilometer 

over het fijnste asfalt en meest relaxte asfalt ter wereld. 

 

Binnen enkele jaren is Berlijn een van de meest terndy steden van 

Europa geworden. De stad is een smeltkroes van culturen en heeft een 

enorme cultuurschat. Berlijn ademt historie en is tegelijkertijd een stad 

met een geweldig uitgaansleven.

Je gelooft het niet totdat je het met je eigen ogen gezien hebt: meer 

dan 100 kilometer zeer glad asfalt, speciaal aangelegd voor skaters. 

Verschillende lokale steden en landgoed eigenaren hebben hun krach-

ten gebundeld om dit unieke plan, Flaeming-Skate, door te zetten. Wij 

kunnen uit ervaring zeggen: dit is het beste asfalt waar wij ooit op 

geskate hebben! 

Het asfalt van Flaeming-Skate is dusdanig, dat je veel meer 

km’s kan maken dan je gewend bent. Het is special ontworpen 

voor inline skaten, en dat is uniek. Met Berlin Rural kan je 5 da-

gen lang genieten van dat geweldige asfalt ten zuiden van Ber-

lijn. Je kan daar dan ZELF nog een paar dagen city aan toevoegen.  

Met (een goedkoop) vliegtuig en met de trein kom je snel bij de start-

plaats en ook weer snel in het centrum van Berlijn.

Heb je nog nooit lange afstanden geskate? Geen probleem! Door het 

gladde asfalt gaat het skaten twee keer zo gemakkelijk. Gezellige ho-

telletjes en pensionnetjes verwelkomen jou elke avond voor een diner, 

een overnachting en een ontbijt. 

Combineer Berlin Rural met een bezoek aan Berlijn. De septemberreis, 

één van de twee skatetrips, is speciaal opgezet voor deelnemers die 

nog wat extra willen trainen voor de Berlin Skate Marathon die drie da-

gen later plaatsvindt, maar is uiteraard ook zeer geschikt voor iedereen 

die lekker wil skaten in een nieuw gebied. 

 

Dag 1 
Jüterbog – Rietdorf 

Afstand level 1: 47 km 

Afstand level 2: 47 km 

Je wordt vandaag om 14.15 uur verwacht op het station van Jüterbog. 

Je bagage wordt in het back-up busje gezet en we gaan direct van start 

met de eerste skatetour. Deze brengt ons van Jüterbog naar Rietdorf, 

een deel van de zogenaamde RK1 route van de Flämingskate. Als je 

dit asfalt eens hebt meegemaakt wil je niks anders meer. ’s Avonds 

overnachten we in een gezellig gasthuis in Rietdorf. 

Tip voor de speedskaters onder ons: zorg dat je eerder in Jüterbog 

bent, zodat je de 200m parabolische piste aldaar kunt testen. Hier 

vond in 2005 de EK plaats. Hotspot! 

Berlin Rural, ontdek het  fijnste asfalt ter wereld 
Tekst: Lex van Buuren van Skate-A-Round; Foto’s: Natascha Molenaar en Lex van Buuren

http://www.skate-a-round.com/slideshows/Berlijn-marathon-weekend-september-2005/imagepages/image42.html
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Dag 2 

Rietdorf – Schlepzig 

Afstand level 1: 51 km 

Afstand level 2: 78 km 

Vandaag vervolgen we de RK1 route naar Stülpe. Vanaf hier nemen we 

een zijweg en skaten we via het museumdorpje Glashütte over zeer 

glad asfalt naar Brand. Vanaf hier skaten we 8km over goed skatebaar 

Oost Duits asfalt naar Krausnick. Aan het eind van de dag komen we 

aan in het dorpje Schlepzig in het Spreewald. We overnachten in een 

hotel met eigen bierbrouwerij. 

Dag 3 
Schlepzig – Raddusch 

Afstand level 1: 46 km 

Afstand level 2: 46 km 

We beginnen de derde dag met een geweldige route over de Gurken-

radweg die ons naar Alt Zauche brengt. Hier vertrekt de Kahnpartie, 

een typische Spreewaldse boottocht zonder motor en zonder zeilen. Na 

dit ontspannende boottochtje arriveren we in Pohlenzschänke, een ge-

zellige pub. Na nog een stukje skaten komen we aan in de eindplaats 

van deze dag: Raddusch. Hier overnachten we twee nachten. 

Dag 4 

Raddusch – Lake Spremberg - Raddusch 

Afstand level 1: 40 km 

Afstand level 2: 61 km 

Vandaag staat het plaatsje Cottbus op het programma. Vanuit Rad-

dusch vertrekken we via perfecte skatepaden naar dit gezellige plaatsje 

aan Lake Spremberg. Hier staat een 2 kilometer lange City Tour op het 

programma. Het alfalt is zo goed dat het gestolen lijkt te zijn van de 

Flämingskate. We gaan terug per trein naar Raddusch en overnachten 

in hetzelfde hotel als een dag eerder. 

Dag 5 
Raddusch – Jüterbog 

Afstand level 1: 31 km 

Afstand level 2: 31 km 

Per transfer gaan we terug naar Stülpe. Hier zullen we het laatste stuk 

van de RK1 skaten. Onderweg stoppen we in Zinna om het klooster te 

bekijken. Ook hebben we tijd voor een picknick. De tour zal eindigen 

om ca. 15.30 uur in Jüterbog.

Info over vertrekdata en prijzen: www.skate-a-round.com

Berlin Rural, ontdek het  fijnste asfalt ter wereld 

http://www.skate-a-round.com
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