DET BÄSTA AV SYDFYN INKLUSIVE ÖN ÆRØ

ÖHOPPNING PÅ FYN OCH ÆRØ
(STANDARD)
Välkommen till det absoluta bästa i södra Fyn och Ærø. Vid denna skärgård i
södra Fyns skärgård cyklar du förbi vackra stränder, hisnande kullar med
fantastisk utsikt och charmiga byar.

Turbeskrivning
Oavsett om du älskar cykling eller vackra stränder, vackra höjder med otroliga utsikter eller charmiga byar
med mysiga caféer, så är Sydfyn något för dig.
Segling är en viktig del av din semester här. Färjeturen till Ærø ger dig en fängslande glimt av små öar
bebodda av få människor – några av dem med endast betande boskap. Ærø är en höjdpunkt – fruktbara
landskap – små gårdar mellan de vackra kullarna och små, gamla maritima byar.
Våra hotell är på stranden precis utanför Svendborg och Faaborg (2–3 km) så du kan njuta av närheten till
naturen och en sandstrand. Vi har också hotell på ön Ærø.
Valmöjlighet: Vi rekommenderar att du besöker Fyns huvudstad, Odense som är hemstad för den
världskända poeten och författaren, Hans Christian Andersen. Odense har allt: charmiga gator, fascinerande
museum och gallerier, inbjudande gröna parker och mysiga caféer. Odense är också känt för att vara en
fantastisk cykelvänlig stad. Faktum är att det inte finns något bättre sätt att utforska den moderna, livliga
och autentiskt hyggliga staden än på cykel.
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Höjdpunkter
Svendborg, den gamla hamnstaden – inklämd mellan hav och berg. Hemma hamn för många vackra
träskepp.
Den Sydfynska skärgården är ett paradis för cyklister – och båtfolk och vandrare.
Valdemarslott
Ærø – ett unikt ösamhälle
Färgresor och vackra ständer
Odense, H.C Andersens hemstad

Karta

Dagligt program
DAG 1. Ankomst till Svendborg.
Svendborg är en levande och spännande stad med ett historiskt centrum. Butiker och restauranger erbjuder
välsmakande, hälsosam och lokal odlad mat, som har blivit ett brand på Sydfyn ”Smagen af Fyn”. Du kan
utforska den traditionella träskeppsgården eller besök det moderna museet av naturhistoria. Våra hotell är
belägna med lätt tillgänglighet till cykelvänliga vägar. Om ni har hyrt cyklar kommer de vara på hotellet på
eftermiddagen vid din ankomst.
Övernattning i Svendborg.

DAG 2. Svendborg och omkringliggande områden.
Upptäck de vackra omgivningarna vid Svendborg - du kantill exempel besöka det maritima centret vid
hamnen i Svendborg. Gå över bron till ön Thurø. Härifrån kan du ta det gamla skeppet Helge till Tåsinge där
du passerar söta, timmerhus på väg till Valdemarslott. Du kan också se den mer än 500 år gamla ek och
besök olika lantmänsbutiker på vägen. När du cyklar längs lugna vägar, kommer du passera vackra
naturplatser och fantastiska utsikter. Ta en paus vid den mysiga hamnen Skovballerhavn och andas in den
friska havsluften. Glöm inte att besöka Svendborgs bryggeri (Svendborgsund Bryghus), där du kan köpa
god öl, lokalt vin och utsökt choklad. Du kan också spendera dagen på Egeskovslott norr om Svendborg.
Egeskov erbjuder jättebra upplevelser för hela familjen med en av de vackraste parkerna i Europa med en
labyrint, en lekplats, en stor samling av vintage bilar och motorcyklar, ett jakt-och trofémuseum och mycket
mer.
Övernattning i Svendborg.

DAG 3. Svendborg till Ærø.
Ta färjan från Svendborg (kl 10:05) till Ærø – købing (kl 11:20). På Ærø finner du dig själv i en atmosfär som
påminner om det 19 århundradet med smala kullerstensgator, halv timrade hus med blommor och massa tid.
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Vart du än cyklar hittar du små lantmansbutiker där du kan köpa frukt, grönsaker och honung. Ærø har sitt
eget bryggeri och är känd för sin produktion av glass och choklad. Du är aldrig långt från stranden eller en
bänk och alla tre byarna har sin egen charm. Notera att bussen är gratis på Ærø.
Övernattning på Ærø.

DAG 4. Ærø till Faaborg.
Cykla längs kustlinjen till Voderup Klint och Vitsø Mill. Du borde också besöka herrgården Søbygaard med
sina intressanta konstutställningar och njuta av en kopp kaffe på det lilla cykel caféet lite söder om Søby. Du
kommer senare att ta en färja från Søby ( kl 15:45) till Faaborg (kl 16:45).
Övernattning i Faaborg.

DAG 5. Faaborg och omkringliggande områden.
Njut av en dag i Svanninge Bakker (”De fynska alperna”), som är ett av de mest spännande naturområdena
på Fyn som skapades under istiden. Du kan också gå till de så byarna Diernæs och passera Kaleko Mill på
vägen där en väldigt populär dansk julshow filmades. Du kan också passera fantastisk skog och slottet av
Holstenshuus. Rutten är 25 km.
Om du vill ha ett öhopp, ta färjan till den lilla natursköna ön Avernakø. Här kan du uppleva bra badstränder,
fiskevatten och ett rikt fågelliv. Rutten på Avernakø är 16 km. Kom ihåg att kolla färjetider.
Övernattning i Faaborg.

DAG 6. Faaborg till Svendborg
Cykla längs en absolut idyllisk rutt längs kustlinjen till Svendborg. Kom ihåg att stanna för en picknick och
sitt ned i ett av picknickområdena på vägen. Om du vill göra dagens etapp lite längre cyklar du igenom
södra Fyns berg, passera smältvattenssjöar och fält med betande boskap före du styr mot Svendborg längs
kusten.
Övernattning i Svendborg.

DAG 7. Utcheckning och avfärd.
Vi rekommenderar varmt att ni förlänger turen med ett besök till Odense för att besöka Hans Christian
Andersens Museum och the Open Air museum. Eller bara njuter av den avslappnande atmosfären i centrum.
VALMÖJLIGHET: Extra dagar i Odense på gåben eller cykel. Det finns cyklar att hyra på hotellet. Ni får
kartor och information från oss.

Väder och klimat
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Att cykla i Danmark är perfekt från slutet av maj till mitten av september (samma som svenskt
sommarväder). Du kommer njuta av behagligt väder och dagsljus från väldigt tidig morgon till sen kväll.

Svårighetsgrad
Terrängen är platt med små kullar då och då. Turen är moderat och passar cyklister i genomsnittlig fysisk
form. Du cyklar längs cykelstigar och mindre vägar.

Boka resa
Vecka 21: Ankomstdatum 23.05.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 22: Ankomstdatum 30.05.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 23: Ankomstdatum 06.06.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.
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1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 24: Ankomstdatum 13.06.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 25: Ankomstdatum 20.06.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 26: Ankomstdatum 27.06.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 27: Ankomstdatum 04.07.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 28: Ankomstdatum 11.07.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 29: Ankomstdatum 18.07.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 30: Ankomstdatum 25.07.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.
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1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 31: Ankomstdatum 01.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 32: Ankomstdatum 08.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 33: Ankomstdatum 15.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 34: Ankomstdatum 22.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 35: Ankomstdatum 29.08.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Vecka 36: Ankomstdatum 05.09.2021 varighed 6 Nätter

Type

Pris pr. pers. v.

1 person Single room, Standard

7485,-

BOKA

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BOKA

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 28. november 2020.
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Praktisk Information
Service inkluderat:
Inkvartering på komfortabla 3–4* hotell inklusive frukost buffé.
Bagagetransport från hotell till hotell
Färja från Svendborg till Ærø och tillbaka från Ærø till Faaborg
Information om höjdpunkter och sevärdheter
Hotline service om problem uppstår
GPS och vägbok med dagsbeskrivningar

Hur du kommer dit:

Med bil: På motorvägen. Parkering är gratis på hotellen för våra gäster.
Flyg: Billund Flygplats och Köpenhamns flygplats Kastrup. Buss eller tåg till Svendborg.
Med tåg: Från Svendborgs station.

Hotell:
Bra och komfortabla rum på bra turisthotell längs rutten. Du kommer bo på Hotel Christiansminde,
Hotel Faaborg Fjord, Ærø Hotel eller liknande hotell.

Mer om Danmark:
Att cykla i Danmark är något helt speciellt jämfört med andra länder. För det första kommer du njuta av de
mest attraktiva landskapen som bjuder in cyklister till lätta och säkra etapper, eftersom cyklister är högt
prioriterade. I städerna och byarna hittar du många cykelvägar och längs kustlinjen, sjöarna, i skogen och
genom gröna fält hittar du fridfulla cykelstigar. I Danmark möter du pittoreska byar, landsbygd som varierar
konstant, välbevarade slott och herrgårdar, rena sandstränder och njuta av frisk luft.
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