FYN OG Ø-HAVET - SOM EN DRØM
– BARE I VIRKELIGHEDEN!
JERES PERSONLIGE REJSEGUIDE TIL
JERES FYNSKE OPHOLD.

Gem og husk dine skønne
fynske minder og del gerne dine
indtryk af Fyn og Øhavet med os
på Instagram #visitfyn eller på vores
Facebookside:

/visitfyn
Vi glæder os over aktiv deling af
billeder og videoer!

Hjertelig velkommen til Fyn og Ø-havet – øen i hjertet af Danmark. Vi håber, I er
ankommet i ro og mag og er klar til at nyde jeres ferie i fulde drag. Vi lover jer, at I får
uforglemmelige dage på Fyn og de omkringliggende øer. Hvide strande og masser af
kulturelle oplevelser: På Fyn kan man mærke roen skænke sig indeni, når man oplever øernes
naturskønne omgivelser og smukke havudsigt samtidig med, at øen byder på masser af eventyr.

I Ø-havet ligger tæt på 100 øer spredt mellem hinanden og man er tæt på alt: mennesker, havet og uberørt natur som alle byder
på enestående highlights. På cykel over bakker og langs kysterne. Forbi bondegårdene med friske, lokale specialiteter direkte
fra gården og gennem fortryllende landsbyer.
Besøg historiske slotte og gå på opdagelse i labyrinterne. Med picnic-kurven under armen kan man hoppe på færgen og rejse
fra ø til ø.
Besøg Danmarks tredje største by Odense, som byder på mange shoppingmuligheder, hyggeligt intimt gågademiljø og et hav
af kulturelle oplevelser.
Alt dette og meget mere venter forude, når I skal udforske Fyn og Ø-havet på jeres ferie.
For at I for alvor kan nyde ferien, har vi lavet en lille rejseguide med vores anbefalinger, så I får et uforglemmeligt ophold på Fyn.
Lad jer inspirere!
Vi ønsker jer en fantastisk ferie på Fyn.
Kærlig Hilsen
Destination Fyn

VISITFYN.DK

NU ER DET ENDNU
BILLIGERE AT REJSE MED
REDERIET FÆRGEN TIL FYN.
FÆRGEPRISER
FOR BUSSER

FYN

kr. 997*
LANGELANDSFÆRGEN kr. 1180*
ALSFÆRGEN

SÆRTILBUD

LANGELAND& ALS-FÆRGER TIL BUSSER

500*

Fyns største attraktion. På Egeskov Slot kan I tilbringe hele dagen.
Egeskov er en oplevelse for hele familien. Europas flotteste haveanlæg,
den bedst bevarede vandborg, såvel som spændende udstillinger, byder
hele familien på en dag fuld af spænding, leg og oplevelser.
Egeskov er ikke et almindeligt slot – det er en af Europas flotteste
renæssancebygninger med voldgrav. Det byder på tårne og en smuk
riddersal mens slottets lange historie kan berette om grusomme
historier gennem tiden. Udover det er Egeskov et af Danmarks få
beboede slotte.
Egeskov har masser af legepladser, fascinerende labyrinter, stort
veteranbil museum og masser af haver og parker som indbyder til skøn
picnic i det grønne.

*Enkelttur, maks.
buslængde 14m

Restauranten Jomfru Rigborg har et udvalg af lækker mad. Her kan
man bestille en picnickurv, hvis man ikke selv har medbragt en og ved
indgangen kan man leje trækvogne.

fra kr.

*Oktober 2018 til december 2019
Enkeltbillet, maks.
buslængde 14 m

EGESKOV SLOT
– DET LEVENDE SLOT

Egeskov kan også besøges i dårligt vejr – de mange indendørs
udstillinger og overdækkede picnicpladser gør Egeskov til en dejlig
oplevelse selv i regnvejr.
Lillebæltsbroen

Fyn

FYNSHAV

Als

ÅBNINGSTIDER
Storebæltsbroen

BØJDEN
TÅRS
SPODSBJERG
Langeland

Lolland

27.4. - 22.6.
(Slottet kl. 11:00-17:00)

10:00 – 17:00

23.6. - 12.8.
(Slottet kl. 10:00 – 19:00)

10:00 – 19:00

13.8. - 31.8.
(Slottet kl. 11:00 – 18:00)

10:00 – 18:00

1.9. - 21.10.
(Slottet kl. 11:00 – 17:00)

10:00 – 17:00

ENTRÉ:

FYNSHAV - BØJDEN

TÅRS - SPODSBJERG

• Afgang hver time
i højsæsonen fra 1. juni –
31. august

• Året rundt afgang hver time
• 45 min. overfart

De moderne færger i Rederiet Færgen tilbyder de
rejsende ombord gratis Wi-Fi, kiosker, bistroer og
restauranter samt legeområder for børn. Tilbud på
rejser til Fyn, Langeland og Als findes under

Børn (4-12 år):

fra 110 kr.

Voksne:

fra 190 kr.

Kig på Egeskovs hjemmeside og find de mange specielle events som
afvikles gennem sæsonen.

ADRESSE: Egeskov Gade 18, 5772 Kværndrup

FAERGEN.DK/GRUPPER/BUSREJSER

• 50 min. overfart

For at booke, kontaktes:

LANGELAND
DESTINATION

Danske Færger A/S
Færgen Bus- og grupperejser
Dampskibskajen 3-5
3700 Rønne

Mere info:
Tlf. +45 56 20 21 60
bus@faergen.dk

EGESKOV.DK

FYN

ODENSE ZOO
Odense ZOO er kåret som Europas bedste zoo i sin kategori – og det er
ikke uden grund! Her lever dyr fra hele verden. Rejsen starter i Asien,
hvor man kan få et unikt indblik i den storslåede sibiriske tigers liv, og
fortsætter gennem Europas største voliere, hvor man kan komme helt
tæt på de fritflyvende fugle.
På Afrikas savanne kan man f.eks. betragte de elegante giraffer, mens
man selv fodrer dem og hører løvernes brøl i baggrunden.

Odense kan som Danmarks tredje største by tilbyde dig
som gæst en masse forskellige oplevelser. Et hyggeligt
og intimt gågademiljø med masser af skønne cafeer
og små butikker, som får dig til at slappe af.

ODENSE –
H. C. ANDERSENS
FØDEBY– OG SÅ
MEGET MERE!

I H.C. Andersen firkanten finder man den
verdensberømte eventyrforfatters Hus,
Museum og Børnekulturhuset Fyrtøjet, hvor
børn kan fordybe sig i eventyrverdenens
kreativitet og leg. ”Fyrtøjet” er et must for
alle børn, som ønsker at blive ét med H.C.
Andersens verden, mens de voksne kan øge
deres kendskab til den verdensberømte digter.
Jeres 5-i-1 billet giver jer adgang til H.C. Anderensens
fulde univers, så I kan blive en del af H.C. Andersens
verden, når I besøger de smukke museer dedikerede til
at fortælle digterens historie.

Går man videre gennem haven, kan man opleve de legende makak-aber,
de store kameler og den sjældne røde panda.
Rejsen ender i Sydamerika, hvor man kan få et autentisk indtryk af det
sydamerikanske klima, mens man besøger den truede tapir og oplever
den store søkos elegante bevægelser. Pludseligt bliver det koldt!
Pigvingerne byder velkommen i deres kolde verden – oplev dem over og
under vandet.
Anlægget er enestående og med god grund kigger andre zoologiske
haver fra hele verden på Odense ZOO.
Haven er helt sikkert et besøg værd – for store som små!

H.C. ANDERSEN MUSEUM
ÅBNINGSTIDER
20/1-14/6 og 16/9-30/12
15/6-30/6 og 1/9-15/9
Juli – august:

ÅBNINGSTIDER
Alle dage kl. 09.00-16.00*

Åbent 365 dage om året:

*Hold øje med åbningstiderne på hjemmesiden, da zoo har længere
åbent fra april til oktober.

tirsdag - søndag kl. 10:00 – 16:00
tirsdag - søndag kl. 10:00 – 17:00
mandag – søndag kl. 10:00 – 17:00

ENTRÉ
gratis

Børn (0–17 år):

fra 110 kr.

Voksne:
ADRESSE: Claus Bergs Gade 11
WEB: museum.odense.dk/hcandersensodense

ENTRÉ
gratis

Børn (0-2 år):
Børn (3-11 år):

fra 100 kr.

Voksne:

fra 200 kr.

BØRNEKULTURHUSET FYRTØJET
ÅBNINGSTIDER

Køb billet på Odense ZOOs hjemmeside
og spar 10% på entréen

01. juli - 31. august:

ADRESSE: Odense ZOO, Søndre Boulevard 306, 5000 Odense C

Se venligst hjemmesiden for åbningstider udenfor ovenstående periode.

mandag-søndag kl. 10.00-17.00

ENTRÉ
Mere info:

ODENSEZOO.DK

Børn (0–17 år):
Voksne:
ADRESSE: Møntergården , Møntestræde 1, 5000 Odense C
WEB: museum.odense.dk/fyrtoejet

gratis
fra 110 kr.

DEN FYNSKE LANDSBY
På frilandsmuseet, Den Fynske Landsby, inviteres du indenfor i en fynsk
landsby, som den kunne have set ud i 1800-tallet. Museet består af en
række gårde og huse, der alle oprindelig har stået i landsbyer rundt om
på Fyn og øerne.
En vigtig del af landsbyens historie formidles gennem de mennesker
og dyr, der levendegør de gamle bygninger. Specielt i ferieperioder vil
I kunne møde husbond i marken sammen med karlen. Lillepigen går
madmoder til hånde i køkkenet, og lyden fra smedens hammer vil gjalde
i landsbygaden.

FYN

I løbet af året foregår der en række aktiviteter for børn og voksne,
mange af dem som led i landsbyens almindelige vedligeholdelse. Gæster
i Landsbyen kan nyde en frokost eller en kop kaffe og et stykke kage
i Krostuen, som er nyindrettet i den gamle Sortebro Kro, der ligger på
Landsbyens hovedgade.
Åbningstiden for KROSTUEN er 1. juli - 15. september kl. 11.00 - 17.00
samt i efterårsferien og ved særlige store arrangementer i Landsbyen.
Bemærk, at der omkring højtider og i skoleferier kan være enkelte dage
med ændrede åbningstider, se venligst hjemmesiden.

ÅBNINGSTIDER
kl. 10.00 – 16.00

29.03.2018 - 21.10.2018
ENTRÉ

gratis

Børn (0-17 år):

FYN

fra 75 kr.

Voksne:
ADRESSE: Sejerskovvej 20, 5260 Odense S

DANMARKS
JERNBANEMUSEUM
ODENSE
Oplev Danmarks jernbanehistorie i den oprindelige jernbaneremise fra
1954. Her findes 21 spor med ikoniske lokomotiver og vogne. Kast et
blik på de kongelige vogne, oplev rejsen på første klasse eller betragt
Danmarks ældst bevarede damplokomotiv fra 1868. Mange lokomotiver
og vogne i museet er frit tilgængelige, så I kan sidde på de gamle bænke
i togvognene, eller prøve livet som lokomotivfører.
ELDORADO FOR BØRN
Stort lære- og legeområde i det fri. Her er et kæmpe damplokomotiv og
et otte meter højt vandtårn. Børnene kan gå på opdagelse i førerhuset
og inde i damplokomotivet, hvor de kan udforske, hvordan lokomotivet
fungerer med fyrkasse og røgkammer. Besøg Børnebanegården – en
banegård i børnestørrelse – hvor tog og spor indbyder til leg. Hver dag
kører det elskede minitog – enten inde eller ude, afhængig af vejret.
Absolut et besøg værd!

Mere info:

MUSEUM.ODENSE.DK/DENFYNSKELANDSBY

ODENSE AAFART
Nyd en fantastisk sejltur på Odense Å. Stå på båden i centrum og sejl i
smukke grønne omgivelser til Odense Zoo eller Den Fynske Landsby.
I højsæsonen fortælles H.C. Andersens eventyr ombord, og på bredden
opføres stykkerne som skuespil af børn fra H.C. Andersen paraden.
Bådene har forskellig størrelse – den største kan fragte 92 personer, den
mellemste 90 og den mindste 65 personer.

ÅBNINGSTIDER:
Kun lukket 24.-25.12, 31.12 og 1.1
ENTRÉ

For nærmere information om sejltider, priser og jazzture - se venligst
vores hjemmeside www.aafart.dk

Børn (0-4 år):

ÅBNINGSTIDER:

Voksne:

27/04/2018 - 22/05/2018:

mandag – søndag kl. 10:00 - 18:30

24/05/2018 - 02/09/2018:

mandag – søndag kl. 10:00 - 18:30

PRIS

Dagligt kl. 10:00 – 16:00

Hele året rundt:

gratis
gratis i udvalgte perioder

Børn (5-17 år):

fra 80 kr.

PARKERING:
Betalingsparkering i banegårdens parkeringshus, på en parkeringsplads
i Dannebrogsgade og på en parkeringsplads i Lerchesgade Nr. 1.
ADRESSE: Dannebrogsgade 24, 5000 Odense C

Børn (3-11 år):

65 kr.

Voksne:

99 kr.

ADRESSE: Filosofgangen 30 5000 Odense C

Mere info:

AAFART.DK

Mere info:

JERNBANEMUSEET.DK

FJORD OG BÆLT

FYN

Fjord&Bælt er et spændende oplevelses- og forskningscenter for børn
og for dem, som ønsker dybdegående viden om livet under havets
overflade. Oplev Danmarks eneste hval – marsvinet. Fjord&Bælt er det
eneste sted, hvor man kan opleve og komme helt tæt på marsvinet, når
det fodres og trænes.
I højsæsonen tilbyder Fjord&Bælt et særligt sommerprogram for de
yngste.

ÅBNINGSTIDER:
kl. 10.00 – 17.00 i højsæson

Alle dage:

Fjord&Bælt har åbent indtil 25. november
Åbningstider udenfor sæson se info på fjordbaelt.dk
ENTRÉ
fra 55 kr.

Børn (3-17 år):

fra 110 kr.

Voksne:
ADRESSE: Margrethes Plads 1, 5300 Kerteminde

FYN

Parkeringsmuligheder lige ved Fjord & Bælt.

EN ULTIMATIV OPLEVELSE
– BRIDGEWALK I
MIDDELFART
Bridgewalk Middelfart er åbent hele året. I 60 meters højde over
Lillebælt og 20 meters højde over jernbaneskinnerne kan du gå henover
den gamle Lillebæltsbros stålkonstruktion med hele familien. Den
guidede tur tager cirka 2 timer og kræver en minimumshøjde på 1,40m.
Tilmelding er nødvendig. Man kan booke online inden besøget.

Mere info:

FJORDBAELT.DK

ALTERNATIV TIL DEM, SOM HELLERE VIL HAVE OPLEVELSER
PÅ JORDEN:
Skulle ikke alle have trangen til at opleve verden fra højderne, kan man
i stedet opleve hvad der gemmer sig under vandoverfladen under den
gamle Lillebæltsbro.
I ugerne 27 til 32 kl. 13.00-15.00 står marinebiolog Søren Larsen klar
med net og dykkerbriller, så dyrelivet under vand kan opleves. Her
kommer man helt tæt på fiskene og man kan konkurrere om, hvem der
kan fange flest krabber.

NATURAMA

Alle børn får en overraskelse, så de kan deltage i krabbefangsten.

Naturteater med lys, musik og film. Dyk ned i det kæmpe blå univers
under overfladen. Nyd de små bjørne, hør kronhjortens brøl og kom
helt tæt på isbjørne, ulve og vildsvin og fugle. Tag turen opad og oplev
fuglenes univers i mødet med 500 forskellige fugle.

ÅBNINGSTIDER
kl. 10.00 – 20.00

Dagligt

ÅBNINGSTIDER:
Alle dage

99 kr.

Pris pr. deltager:

(undersøg de frie tider til guidede ture på www.bridgewalking.dk)
kl. 10.00 – 17.00 i højsæson (skoleferier)

Åbningstider udenfor højsæson se info på naturama.dk
Naturama har åbent indtil 25. november og i weekenderne i december.
ENTRÉ
gratis

Børn (0-17 år):

fra 110 kr.

Voksne:
ADRESSE: Dronningemaen 30, 5700 Svendborg

PRIS FOR BRIDGEWALKING:
Voksen:

285 kr.

Børn under 16 år:

215 kr.

Ovenstående er online billetpriser. Man kan også købe billetter på
stedet, men de er noget dyrere.
PARKERING: ved Velkomstscenteret, Galsklintvej 4, 5500, Middelfart
ADRESSE: Galsklintvej 4, 5500 Middelfart

Mere info:

Mere info:

NATURAMA.DK

BRIDGEWALKING.DK

VIKINGEMUSEET LADBY

TERRARIET VISSENBJERG

På Vikingemuseet Ladby ved Kerteminde Fjord kan du besøge Danmarks
eneste skibsgrav fra vikingetiden – en attraktion af internationalt
format. Ladbyskibet ses stemningsfyldt udstillet i en genopført gravhøj
på det sted, hvor det blev fundet i 1935. Arkæologiske undersøgelser
har fastslået, at vikingeskibet omkring år 925 blev trukket op på land,
hvor den døde fyrste blev gravlagt i skibet med sine heste, hunde og
andet kostbart gods.

Træd ind i krybdyrenes og paddernes fantastiske verden. Oplev nogle af
verdens farligste og farverige dyr på tæt hold.
Terrariet er en specialzoo med en af Skandinaviens største samlinger af
krybdyr, padder, skorpioner, edderkopper, insekter m.m.
Ved at kombinere ekspertviden inden for udstilling, formidling,
avlsprojekter og gode oplevelser, fokuserer Terrariet på, at beskytte
sjældne krybdyr- og paddearter samt deres habitater og ikke mindst
inspirere besøgende til at gøre en forskel for naturen.

ÅBNINGSTIDER:

Om sommeren er der udover den store indendørs udstilling også mange
spændende dyr i vores udendørs afdeling.

tirsdag – søndag kl. 10.00 – 16.00

September – maj:

dagligt kl. 10.00 – 17.00

Juni – august:

Kiosk med is og souvenirs er åben hele dagen, og der er borde og bænke
i haven, hvor du er meget velkommen til at nyde den medbragte mad.

ENTRÉ
Børn (0-17 år):

gratis

Voksne:

70 kr.

ÅBNINGSTIDER:

ADRESSE: Vikingevej 123, 5300 Kerteminde

VIKINGEMUSEETLADBY.DK

FYN

1. september - 31. maj

kr. 10.00 – 16.00

Børn (3-13 år):

fra 55 kr.

Voksne:

fra 90 kr.

ADRESSE: Kirkehelle 5, 5492 Vissenbjerg
Mere info:

TERRARIET.DK

JOHANNES LARSEN
MUSEET

GORILLA PARK SVENDBORG

Johannes Larsen Museet på Møllebakken i Kerteminde byder ikke kun
sine gæster på kunstoplevelser i særklasse. Museet udgør også et
spændende historisk bygningsmiljø med kunstnerhjemmet i centrum og
dertil nye udstillingsbygninger af høj arkitektonisk karat.
Johannes Larsen er det mest prominente medlem af gruppen af
Fynbomalerne. Tilsammen dannede de en kunstnerkoloni, der som en
magnet trak mange andre billedkunstnere og forfattere til byen. Og
magnetismen fungerer endnu, hvad enhver kan overbevise sig om ved
et besøg på museet, der trækker linjerne i områdets kunstliv helt op til
nutiden.
Trænger man til en forfriskning, findes en hyggelig café i museet.

Trætop klatring er en fantastisk fællesoplevelse for voksne og børn i alle
aldre. I den smukke sydfynske natur kun 25 min. kørsel fra Rudkøbing,
finder du Gorilla Park. Klatreparken har 8 individuelle forhindringsbaner
der er varierende i højde og sværhedsgrad, så der er oplevelser til alle
uanset størrelsen på vovemod. Her kan du slå dig løs i bedste Tarzan og
Jane stil i adskillige timer.
Vi benytter det patenterede og prisvindende Safe Link SSB
karabinsystem. Inden du begiver dig ud i klatringens kunst, modtager
du en kyndig instruktion af uddannede instruktører om sikkerhed
og adfærd på banerne. Herefter er det bare at begive sig ud på
"jungleeventyret" imellem trætoppene.

ÅBNINGSTIDER:

ÅBNINGSTIDER:
September – maj:

kl. 10.00 – 18.00

ENTRÉ

Mere info:

FYN

1. juni - 31. august

tirsdag – søndag kl. 10.00 – 16.00
dagligt kl. 10.00 – 17.00

Juni – august:
ENTRÉ

30.06-02.09: Instruktion starter fra kl. 11.00. Åbningstiderne varierer
fra dag til dag – se hjemmesiden. Online booking anbefales.
ENTRÉ
95 kr.

Børn (4-7 år):

Børn (0-17 år):

gratis

Juniorer (8-11 år):

fra 220 kr.

Voksne:

90 kr.

Voksne:

fra 270 kr.

ADRESSE: Møllebakken 14, 5300 Kerteminde
Mere info:

JOHANNESLARSENMUSEET.DK

ADRESSE: Rødmevej 45, 5771 Stenstrup
Mere info:

GORILLAPARK.DK

SANDERUMGAARDS
ROMANTISKE HAVE

MS-HELGE – HISTORISK
SEJLTUR TIL VALDEMARS
SLOT

I umiddelbar tilknytning til hovedbygningen på Sanderumgaard findes
den gamle romantiske landskabshave, en af de første af sin slags i
Danmark, oprindelig etableret af Johan Bülow i perioden 1793 – 1828.

Fra 10. maj til 9. september ligger det historiske skib MS Helge til ved
Valdemars Slot. Svendborg og Valdemar Slot er begge endestationer på
MS Helges rute, og undervejs på turen kan man hoppe af og på skibet
og opleve de små lokale landsbymiljøer på den ene og anden side af
Svendborg Sund.

Havens areal er 15 ha og af den oprindelig udformning eksisterer stadig
hytterne Tankefuld og Sommerlyst. Arealet bindes sammen af et større
kanalsystem på ca. 2 km., som samler øer, plæner og park.
Her findes også en gårdbutik/salg af gaveartikler, som er åben efter
aftale. Ring og spørg.

Det giver en unik mulighed for at opleve nogle af de sydfynske perler fra
søsiden og til fods. Så nyd nogle timer i det Sydfynske Øhav og hop af og
på skibet, som I lyster.

ÅBNINGSTIDER:

PRISER

tirsdag - søndag kl. 11:00 - 17:00

01/04/2018 - 31/12/2018:

60 kr.

Børn (4-17 år):

ENTRÉ

120 kr.

Børn (0-18 år):

gratis

Voksne:

Voksne:

60 kr.

Billetterne kan købes online eller på havnekontoret i Svendborg.
Online billetkøb: fersvend.onlinebooking.dk/booking/default.aspx

ADRESSE: Sanderumgaardvej 150, 5220 Odense SØ

ADRESSE: Jessens Mole 6, 5700 Svendborg
Mere info:

Mere info:

SANDERUMGAARD.DK

FYN

FYN

DITLEVSDAL BISON FARM
Ditlevsdal Bison Farm er hjemstedet for knap 400 amerikanske
bisonokser, der græsser midt i den skønne nordfynske natur. Ditlevsdal
rummer en hyggelig gårdbutik med mulighed for at købe bisonkød og
et restaurant i de gamle længer, hvor der bliver serveret det smagfulde
bisonkød
På en guidet tur kommer du helt tæt på de store dyr, mens guider
fortæller om stedets daglige virke og bisonoksernes færden.
Desuden er der mulighed til overnatning i ny opførte præriehuse
under konceptet ”Ditlevsdal Bisonfarm - forkæl dig selv i naturen”, med
mulighed at leje af stedets vildmarksbade. Derudover stå cykler klar til
udlejning.
Stedet sørger for en helhedsoplevelse udover det sædvanlige og
tilbyder diverse aktiviteter med plads til afslapning og idyl.

ÅBNINGSTIDER:

SVENDBORG-HAVN.DK/FÆRGER/MS-HELGE

VALDEMARS SLOT –
MAGISKE SYDFYN
På den lille ø Tåsinge tæt på Svendborg finder du et af Fyns smukkeste
slotte – Valdemars Slot. Slottet har åbnet sine porte for offentligheden,
som har mulighed for at besøge de private gemakker og blive betagede
af familiens 12 generationer lange historie.
Slotsmuseet er fuldt af spændende historier – man kan besigtige
slottet på egen hånd eller med guide. På slottets 1. sal kan man opleve
Europas største Jagt- og trofæmuseum. Efter en rundtur på slottet
kan man nyde god forplejning i slotsrestauranten og nyde udsigten til
slotsbygningerne – eller drikke te i pavillonen, som byder på fuldstændig
uforstyrret havudsigt.
Helt særligt er oplevelsen, hvis man nyder den smukke sejltur med det
historiske skib MS Helge fra og til Svendborg. Skibet ligger til ved slottet.

ÅBNINGSTIDER:

UGE 27 - 33 (5/7 - 19/8 2018)

Maj – september:

tirsdag-søndag fra kl. 10:00 – 17:00

Torsdag & Fredag

Lørdag

Søndag

Guidet Tur

kl. 12, 14, 15, 17

kl. 12, 14, 15, 17

kl. 12, 14, 15

ENTRÉ

Gårdbutik

kl. 11 - 18.30

kl. 10 - 18.30

kl. 11 - 17.00

Børn (0-4 år):

gratis

Burgerbod frokost

kl. 12-16

kl. 12-16

kl. 12-16

Børn (4-13 år):

55 kr.

Restaurant

kl. 17.30 - 23

kl. 17.30 - 23

LUKKET

Voksne:

105 kr.

Tjek gerne vores åbningstider på vores homepage.

Familiebillet /2 voksne, 2-4 børn:

310 kr.

ADRESSE: Tokkerodvej 24, 5462 Morud

ADRESSE: Slotsalleen 100, 5700 Svendborg

Mere info:

Mere info:

DITLEVSDAL.DK

VALDEMARSSLOT.DK

CHARMERENDE
HAVNEBYER
INDBYDER
TIL HYGGE

Havnebyerne byder på charme, historie og en moderne
atmosfære. De er fulde af maritim stemning og indbyder
til at komme ned i gear og indtage den fynske hygge.
Brostensbelagte gader, skæve bindingsværkshuse, skønne
cafeer og restauranter, som kan byde på gastronomiske
oplevelser – mulighederne er mange i de fynske havnebyer.
Udforsk de mange museer, som udstiller fynsk kunst og
moderne keramik, eller gå på shopping i de små forskellige
butikker.

BOGENSE – EN IDYLLISK BY PÅ NORDFYN
Bogense er den mindste købstad på Fyn. Byen er over 700 år gammel og har en hyggelig
atmosfære. Gå ikke glip af rosenfestivalen som finder sted hver sommer.
Nordfyn Turistkontor
Vestre Havnevej 9B, 5400 Bogense
visitnordfyn.dk

VISITFYN.DK/FYN/ATTRAKTIONER/DE-FYNSKE-BYER

ODENSE – BYSTEMNING OG H.C. ANDERSEN
Odense har 195.000 indbyggere og er Danmarks tredje største by.
Odense er en by i rivende udvikling og der er meget at opleve – f.eks. den
legendariske H.C. Andersen Festival, den smukke blomsterfestival og
meget mere.

MIDDELFART – MODERNE OG HISTORISK

Odense Turistkontor
Vestergade 2, 5000 Odense
visitodense.dk

Den maritime by Middelfart byder på et enestående farvand,
som er et eldorado for stor som lille med talrige tilbud fra
hvalsafari, lystfiskeri, dykning, Match Race sejlads til kultur og
gastronomiske oplevelser.

LILLEBÆLT BRÜCKE

Middelfart Turistkontor
Havnegade 6, 5500 Middelfart
visitlillebælt.dk

Bogense

NYBORG – DANMARKS RIGES
HJERTE

Middelfart

Mote r v
e

j

Odense

ASSENS – HISTORIE OG HERLIG NATUR

Begiv jer ud på smukke cykelruter eller en unik vandretur ved at bruge de enestående
cykel- og vandreruter på øen.
Ærø Turistkontor
Ærøskøbing Havn 4, 5970 Ærøskøbing
aeroe.dk

D

RO

Ærøs byers skønhed giver hjertebanken. Her går tiden i stå og roen skænker sig
indvendig. Gratis busfart rundt på øen transporterer jer gennem det bakkede landskab
rundt til de intime landsbyer og de tre større byer Ærøskøbing, Søby og Marstal.

Rudkøbing

Æ

ÆRØ – FORTRYLLENDE Ø I DET SYDFYNSKE Ø-HAV

Svendborg

Ærøskøbing

Nyborg Turistkontor
Torvet 2, 5800 Nyborg
visitnyborg.dk

SVENDBORG – BYEN MED DET
VIDE HORISONT

Faaborg

Faaborg ligger i det naturskønne sydfynske øhav og er indbegrebet af idyl og
stokroser. Fra den charmerende havn kan I hoppe på færgen og besøge en af
de mange små øer i øhavet – f.eks. Bjørnø, Avernakø eller Lyø. I den hyggelig
bymidte findes en skøn gågade, som ligger i umiddelbar nærhed til havnen,
hvor der findes indbydende cafeer og restauranter.
Faaborg Turistkontor
Torvet 19, 5600 Faaborg
visitfaaborg.dk

STOREBÆLT BRÜCKE

AN

FAABORG – EN MARITIM ATMOSFÆRE

FYN

Nyborg

GEL

Assens Turistkontor
Tobaksgården 7, 5610 Assens
visitassens.dk

Assens

Den charmerende havneby Svendborg ligger på en
bakketop, og byder på en enestående udsigt over
det sydfynske øhav. På selve havnen, som ligger tæt
på den historiske bymidte, er der altid liv og glade
dage. Besøg den lokale fiskehandler, betragt de
smukke sejlbåde og hop en tur på færgen og besøg
Skarø, Drejø eller Ærø.
Svendborg Turistkontor
Havnepladsen 2, 5700 Svendborg
visitsvendborg.dk

LAN

I Assens findes Danmarks skønneste hovedgade. Her er gode
indkøbsmuligheder og smukke gamle købmandsgårde. Den nye moderne
Marina indbyder til ro og afslapning og herfra kan man tage en sviptur til øen
Baagø – en lille ø med 25 indbyggere.

Den hyggelige by Nyborg er sidste stop inden
Storebæltsbroen, hvor man kan nyde udsigten
til broen fra en familievenlig strand med dejligt
badevand. I den historiske købstad ligger Nyborg
Slot fra år 1170 som er Skandinaviens ældste
kongeborg. Flere gange årligt kan man opleve en
autentisk ridderturnering på slotspladsen.

LANGELAND – EN UBERØRT PERLE
Langeland, den største ø i den Sydfynske Øhav, er kendt for sine vidunderlige
strande, slottet Tranekær, en masse uberørt natur og hyggelige havnebyer.
Langeland Turistkontor
Torvet 5, 5900 Rudkøbing
langeland.dk

FYN ER BIKE ISLAND!
Vi kalder Fyn og Øhavet for Bike Island, fordi området med sine 1200
km skiltede cykelruter giver både store og små cyklister mulighed
for at køre på opdagelse i et vidt forgrenet cykelterræn, som veksler
mellem flade strækninger helt tæt på kysten, bakkede landeveje der
bugter sig mellem marker, skove, idylliske landsbyer og købstæder.
Fyn er desuden kåret til UCI Bike Region. En pris, som UCI giver til
byer eller regioner, der har særligt klare strategier for at udvikle
cyklismen i deres område og som har evnen til at tiltrække og afvikle
store UCI-events.

EN AKTIV DAG?

BIKE-ISLAND RUTEN OG ØSTERSØRUTEN
FØRER DIG FYN OG ØHAVET RUNDT

Vandring eller cykling, kajaksejlads eller hellere en ridetur i smuk natur?
På Fyn er der ingen grænser for, hvad jeres aktive ferie kan indeholde
– lige meget om det er til lands eller vands – her er noget for enhver!
Over 1200 km cykelstier, den enestående Øhavsstien – en 220 km lang
vandrerrute. På vandet er der talrige muligheder.

Bike Island-ruten fører dig med sine 515 km rundt på hele Fyn langs
kysten og sikrer, at du også oplever Øhavets største øer Langeland
og Ærø. Som perler på snor ligger de fynske købstæder langs kysten
og sikrer, at din tur veksler mellem bløde, bakkede landskaber og
charmerende købstæder med mange 100 års historie på bagen
visitfyn.dk/fyn/natur/bike-island-ruten-og-oestersoeruten-foererdig-fyn-og-oehavet-rundt

Her er to eksempler på en familievenlig vandretur og to udvalgte
cykelture.

Fyn tilbyder mange forskellige typer ruter – du kan se mere her:
visitfyn.dk/fyn/fynske-cykelruter

ØSTERSØRUTEN – N8 – LANGS SYDFYN
Svendborg – Faaborg – Svendborg – 72 km
En af de smukkeste cykelstrækninger på Fyn bugter sig langs
Sydfyns kyst med havudsigt hele vejen. Langs kysten, gennem
skove og forbi idylliske herregårde, byder denne tur på stor
afveksling og skønhed.

På Fyn kan du leje alt fra E-bikes til racercykler – der er noget for
enhver! Se det store udvalg og udlejningssteder her:
visitfyn.dk/fyn/lej-en-cykel-pa-fyn

Foreslåede stop: Rantzausminde, Ballen, Fjællebroen, Faaborg by

Det er også muligt at få transporteret bagagen, så I kan nyde
cykelturene uden besvær. Se mere på visitfyn.dk/fyn/bike-island

Et alternativ kan være en tur fra Svendborg til Lundeborg
(30 km) på rute 50.
Hop på cyklen fra Svendborg langs kysten i retning af Lundeborg
havn. Her er en oplagt pause en af de fynske vinbonder, som byder
på forfriskninger og smukke omgivelser – f.eks. skaaruporevin.dk.
Lundeborg havn er fortryllende med sine restauranter, cafeer og
en smuk hvid badestrand med badebro.
Fyn er Nordens cykel-ø – også kaldet BikeIsland. Du kan finde mere
information om cykeludlejning, ruter og meget andet på vores
hjemmeside: bikeislandfyn.dk

VANDRING
Øhavsstien er en smuk og gribende vandrerrute på 220 km.
Turforslag
Længde: 15 km. Turen kan findes i bogen ”Ø-havets vandrerruter“ en vandring rundt om det sydfynske øhav findes i guiden.
Find mere info her: visitfyn.dk/fyn/oplevelser/oehavsstien

Begynd i det smukke og historiske område Faldsled, som blev grundlagt
i 15. århundrede. Fra Faldsled kan I følge vandrerruten, som blandet
andet leder forbi herregården Steensgaard, som er et 100% økologisk
landbrug. Her kan I nyde den gode restaurant/café, som byder på mad
lavet helt fra bunden. Efter 9 kilometers vandring når I Trebjerg, hvor
den 128 meter høje bakke løfter sig foran jer. Tager I turen op ad bakken,
får I en fantastisk udsigt over området og landskabet.
Kort efter slår I ind på Haastrupvej. Her følger Haastrupvej sydpå indtil
I møder Haastrup Bjergvej, som I fortsætter af. Her mødes I af et smuk
syn af syrener. Gå til Haastrup Bjergvejs ende, og drej til venstre mod
Stenlund og gå videre af Trentevej, hvor I også kan nyde de smukke
syrener.
Gå tilbage samme vej, som I kom, for at komme tilbage på vandrerruten.
Nu går turen ved mod den gamle mølle ”Trente Mølle”, hvor turen kan
afsluttes med en velfortjent kaffe eller forfriskningsdrik.

Mere info:

BIKEISLANDFYN.DK

Har du medbragt din egen cykel, kan en af øens mange
cykelhandlere hjælpe dig med at få cyklen toptunet, så du er klar til
at indtage Fyn og Ø-havet med fuld fart.
visitfyn.dk/fyn/cykelhandlere-paa-fyn

BED+BIKE
Det er masse af forskellige overnatningsmuligheder, når du oplever
det fynske på cykel. Vælger du et overnatningssted med det blå
‘Bed+Bike’-skilt, er du garanteretet aflåst skur til din cykel, basis
lappegrej, pumpe mm. så næste dags cykeltur også bliver en succes.
danskturismefremme.dk/danskturismefremme/bedbike-paa-fynog-oeerne

ØVRIGE TIPS
DET KULINARISKE FYN
Oplev det kulinariske Fyn. Fyn er Danmarks have og er et Eldorado for
folk, som elsker og værdsætter kvalitet. Lær de lokale producenter at
kende og besøg deres gårdbutikker og produktionsfaciliteter.
Vi har lavet et forslag til forskellige kulinariske ruter, som I kan udforske
på egen hånd eller booke en guidet tur, hvor I kan opleve de fynske
kulinariske kostbarheder.
Se mere her:
visitfyn.dk/fyn/gastronomi/gastronomi-og-lokale-foedevarer

Ø-HOP
Rundt om Fyn ligger over 90 øer – det er oplagt at lære nogle stykker at
kende, mens I nyder jeres fynske ferie!
Ærø og Langeland er de to største øer og egner sig godt til cykling og
vandring. Også små øer som Skarø og Drejø (ankomst med færgen fra
Svendborg) eller Avernakø, Bjørnø og Lyø (ankomst med færgen fra
Faaborg) er spændende øer at besøge. Her kan en tur med færgen
virkelig betale sig, så man kan opleve øernes beboere og helt særlige
ø-stemning på tæt hold. Alle ovennævnte øer har cafeer/restauranter,
vandrerruter og smukke strande.
Find mere information her:
visitfyn.dk/fyn/oeer/oplev-naturen-paa-de-mange-smaa-oeer

EVENTS OG ARRANGEMENTER:
På Fyn sker der meget. Undersøg de mange spændende events og
arrangementer, som I får nogle unikke oplevelser, mens I opholder jer på
Fyn. Her er alt fra festivaler og koncerter til markeder og meget meget
mere..
Se mere her: visitfyn.dk/fyn/events-paa-fyn

LOKALE
TURISKONTORER
VISITFYN.DK
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