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Velkommen til Svendborg!

I det fine, gamle pakhus på
Havnepladsen 2 i Svendborg har
vi forenet det maritime miljø
med turistinformation og eventplanlægning. Hvad er mere
naturligt i en gammel søfartsby
som Svendborg?
Her er alle SvendborgEvents kompetencer
samlet under ét tag
Vi er byens officielle Turistbureau, hvor du kan hente kort,
brochurer, cykelruter og sejlplaner og høre om Svendborgs og øhavets mange muligheder.

Som byens eventkontor er vi de første, der hører om nye
events i byen, og vi lægger et stort arbejde i at hjælpe
med sparring, planlægning og koordinering.
Vi giver overblik over alt, hvad der sker i Svendborg
og sælger billetter til både små og store begivenheder.
Maritimt Center Danmark er også en del af Svendborg
Event. Vi arbejder med at bevare den sejlende kulturarv.
Her kan du booke et træskib til en sejltur med firmaet
eller familien.

I dette magasin har vi samlet lidt af det, der gør
Svendborg til noget helt særligt. Vi lader det tale
for sig selv og vil bare nøjes med at ønske jer
rigtig god fornøjelse med det hele!
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VORES BEDSTE TIPS

HVOR LÆNGE HAR I? TO TIMER, EN HALV ELLER EN HEL DAG?

Vores bedste
tips til ture
i området
TO TIMER
SLENTRETUR I SVENDBORG
Svendborg er kåret til Danmarks hyggeligste handelsby, og har I et par timer, kan I sagtens nå at snuse til
byens helt særlige atmosfære.
Begynd jeres slentretur på Havnepladsen, hvor I kan se
både færger og store træskibe lægge til og fra. Brogade
og Sankt Peder Stræde fører op mod centrum, og undervejs kommer I forbi kunsthåndværkere, specialbutikker
og hyggelige caféer.

04

Ved Sankt Nicolai Kirke drejer I ned ad det hyggelige Kyseborgstræde og ender oppe i gågaden Gerritsgade, der
er en af byens hovedstrøg. Herfra følger I gågaden ned
gennem Kattesundet til byens Torv, der ligger omkranset
af butikker, spisesteder og caféer.
Gå op ad trappen ved Vor Frue Kirke og følg det lille stræde bag kirken, der fører ned til Fruestræde og æresborgeren Johannes Jørgensens hus. Herfra fører en lille smutvej
ned til Møllergade – endnu en hyggelig handelsgade at gå
på opdagelse i.
Midt på Møllergade kan I nyde udsigten på vej ned ad
Havnetrappen, hvor turen slutter i byens livlige lystbådehavn.

Rigtig god fornøjelse!
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EN HALV DAG

CYKELTUR TIL THURØ
Fra Svendborg er det en skøn og meget overskuelig
tur på under fem kilometer. Tag Christiansmindestien, der løber helt nede i vandkanten, og fortsæt
over dæmningen til Thurø, hvor der er en fin udsigt
ind mod Svendborg by.
Lige på den anden side af dæmningen (og heldigvis inden
den stejle stigning!) går en sti ind til venstre. Her kan I fortsætte langs vandet forbi den smukt beliggende kirke.
På den anden side af Thurø by ligger den lille Gambøt
havn med de karakteristiske gamle fiskerhytter og stejlepladsen foran. Her er der en fin udsigt ind i Thurø Bund.
En naturskabt havn, hvor der i træskibenes storhedstid
kunne ligge op mod 100 store skonnerter side om side.

SMØRMOSEN OG THURØ REV
Fra Gambøt er der godt tre kilometer ud til stranden
ved Smørmosen. En skøn sandstrand med badebro
og et grønt område bagved med spisepladser og legeredskaber til fri afbenyttelse. Her er også en sjov og
original mini-golfbane og en kiosk, hvor man kan købe
is og grillmad. Lidt længere mod syd ligger naturområdet Thurø Rev, en strandeng med vadefugle, der
bliver afgræsset af kreaturer.
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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EN HALV DAG

EGEBJERG MØLLE NATURRUM
I Egebjerg bakker ti kilometer vest for Svendborg er en
fin, gammel mølle blevet omdannet til formidlingscenter.
Møllehatten er erstattet af en enorm glasprisme, hvorfra
I har en enestående udsigt over Sydfyn og øhavet.
I resten af møllen er der udstillinger om det sydfynske landskab og inspiration til at opleve området på egen hånd.
Der er også mulighed for at låne lup, net og kompas, så
I er rustet til at gå på opdagelse i Egebjerg Bakkers smukke natur. Husk madpakken! Området er et skønt sted at
holde picnic. egebjergmolle.dk

GORILLA PARK
Har I mere krudt, der skal brændes af, så er der kun et par
kilometer fra Egebjerg Mølle til Gorilla Park. En klatrepark,
smukt placeret i skoven ved Skjoldemose Gods. Her er
udfordringer for både voksne og børn helt ned til fire år.
Klatreerfaring er ikke nødvendig. De otte forskellige baner
har forskellige sværhedsgrader, så der er noget for alle, og
de dygtige instruktører står klar til at guide jer sikkert igennem. En naturoplevelse, der er både sjov og udfordrende.
Bliver I sultne undervejs, er der en café i klatreparken,
hvor I kan købe mad og drikke. gorillapark.dk
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EN HEL DAG

ØHOP I DET SYDFYNSKE ØHAV
Fra Svendborg sejler de små øfærger i fast rutefart
flere gange om dagen. Hvis I er tidligt ude af fjerene,
kan I nå både Skarø og Drejø på én dag. Men hvorfor
stresse af sted? Nyd den smukke sejltur ud gennem
Svendborg Sund, mød øboerne og giv jer tid til at
opleve den helt særlige stemning på de små øer.
SKARØ
Den lille ø ligger en halv times færgetur fra Svendborg.
Skarø er kendt for sin smukke natur med fugle og småvildt, men også for sin særdeles aktive lokalbefolkning,
der tæller godt 30 fastboende. Det er en flok ildsjæle
og iværksættere, der forstår at sætte ting i gang. Således
har den lille ø sin egen musikfestival hvert år i august, en
isproducent, der eksporterer til hele verden, en sommercafé med eget røgeri, en apotekerhave og meget mere.
skarø-beboerforening.dk
DREJØ
Fem kvarters sejlads fra Svendborg ligger Drejø, hvor det
er helt oplagt at tage cyklerne med. Fra færgelejet kan I
cykle fire kilometer tværs over øen og ende ude på klinten
helt mod vest. Der er en fantastisk udsigt over øhavet.

Turen i sig selv er en oplevelse, fordi I cykler over Drejet
– en smal landtange med vand på begge sider.
Der er masser af fugleliv og en flot udsigt over strandengene. Gammel Havn på nordsiden af øen er også et
hyggeligt sted at gøre holdt, imens Bækskildestrand på
sydsiden er det bedste sted at bade. På Drejø er der
både købmand, egnsmuseum, café og flere spændende
gårdbutikker med lokalt producerede varer. drejo.dk
Se fartplan og priser på s. 42 i dette magasin
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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SVENDBORG KÅRET SOM

Danmarks
hyggeligste
handelsby
Det er ikke bare noget vi siger! Svendborg
har helt officielt fået den fine titel efter at
have dystet mod 24 andre handelsbyer
i hele landet.
Svendborgs bakkede, brostensbelagte gader
og små smøger med fine gamle huse er landets
hyggeligste sted at handle.
Her er ingen gabende, tomme butikslokaler. Her
er liv og leben og oplevelser ved hvert gadehjørne. Her åbner den ene spændende specialbutik
efter den anden, og hver lørdag er der marked
på Torvet, hvor de små producenter fra hele
oplandet kommer ind for at sælge deres varer.
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TAG PÅ
SHOPPING

kulinarisk
roadtrip

I og omkring Svendborg finder du alt det bedste
fra marker og haver, stalde og bryghuse.

pakhus på Havnepladsen 2, hvor de gamle træskibe gennem tiden har lastet og losset, når de bragte varer rundt
i Det sydfynske Øhav.

Her bliver der produceret chokolade, is og most, honning,
mel og rapsolie, kvalitetskød, frugt og grønt, vin, gin og
whisky. Alene på Sydfyn og øerne er der fem forskellige
mikrobryggerier. Turistbureauet guider dig gerne til alle
de lokale lækkerier. Vi har til huse i et 140 år gammelt

I dag føres historien videre i vores kulinariske velkomstcenter, hvor specialiteter fra de små, lokale producenter
kan inspirere dig til ture i området. Kort, brochurer og
færgeplaner er til fri afbenyttelse, og vi står klar til at svare
på spørgsmål og give vores bedste tips til området videre.

BUTIK/SHOP
IS/ICECREME/EISCREME
CHOKOLADE/CHOCOLATE/
SCHOKOLADE
Konnerup & Co. Chocolatier
Svendborgvej 399, Vester Åby, 5600 Faaborg
Åben/open/Öffnung
Man/Mon/Mon - Fre/Fri/Frei: 10.00 - 17.30
Lør/Sat/Sam: 10.00 - 14.00
Søn/Sun/Sonn & Helligdage/bank holidays/Feiertage:
Lukket/Closed/Geschlossen
www.konnerup-co.dk
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Meget mere
Møllergade

Møllergade er ikke bare Svendborgs længste
handelsgade. Den er essensen af alt, hvad der
er Svendborg!
Her finder du de sjove ting, den gode smag og det
sprudlende, anderledes og kreative liv.
Her er musikbutikker og et af byens bedste spillesteder. Her er god mad, gallerier, kunsthåndværk
og finurlige butikker. Her er økologisk bevidsthed
og social ansvarlighed. Fra Møllergade kan du gå ned
ad Havnetrappen, der forbinder bymidten med den
hyggelige havn. Du kan også slå et smut ned ad det
smalle Munkestræde med de smukke tegltrin, der
fører direkte ned til togstationen.
En gang om året arrangerer de driftige butiksejere,
gallerister og restauratører ’Verdens Flinkeste
Gadefest’. Dagen igennem rykker forretningerne ud
på gaden med udskænkning, happenings og små
koncerter. Følg med i det hele på Facebook:
Meget mere Møllergade
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Spændende gallerier
i Svendborg og omegn
KUNSTBYGNINGEN SAK, Vestergade 27, Tel: 6222 4470, sak.dk · GALLERI DGV, Christiansmindevej 78,
Tel: 6221 0029, galleri-dgv.dk · GALLERI NO 44, Møllergade 44, Tel: 2070 7838, ann-kerstina.dk/perbuk.dk
GALLERI Q, Havnepladsen 7, galleri-q.dk · GALLERIET, Bagergade 5C, Tel: 2228 7227, gallerietsvendborg.dk
GALLERI STORM, Badstuen 38, Tel: 6110 7993, galleristorm.dk · BRITTA KRISTENSEN, Søren Lolksvej 30,
Tel: 2337 1499, bri-k.dk · ATELIER LINDA RIBER, Søndervej 71, Thurø, Tel: 6221 0994, linda-riber.dk
GALLERI FLINTHOLM, Online galleri, galleriflintholm.dk

GÅ IKKE GLIP AF
TØSINGERNES SOMMERUDSTILLING
Oplev ti lokale kunstnere på den årlige sommerudstilling. Slotsallèen 13 i Troense på Tåsinge. 21. juli til 12. august
kl. 14 - 18, undtagen mandage. toesingerne.dk
ÅBNE ATELIERDØRE PÅ TÅSINGE
Den 17. og 18. november kl. 11 - 17 er det muligt at tage en tur rundt og besøge øens mange dygtige kunstnere.
tåsingekunst.dk
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I HÆLENE PÅ

en lokal powershopper
Hun vil gerne være anonym, for kreditkortet er tæt på rødglødende… men vi fik lov til at bære poserne og fulgte
lige i hælene på hende

TØJ, SKO OG ACCESSORIES
Jeg begynder dagen i PHIGO, Gerritsgade 54.
De har et eksklusivt udvalg af tøj og accessories.
En modebutik af internationalt format.

FROKOST I DET GRØNNE

Ikke så langt derfra ligger PRINSESSE2BEN i
Gåsestræde 7, hvor de har specialiseret sig i
danske tøjmærker. En butik med en fantastisk
service, hvor jeg altid føler mig godt tilpas.

Jeg slutter dagen med at købe ind til en picnickurv. OSTESPECIALISTEN i Korsgade 3 har
gode, fynske oste og kvalitetschokolade til
den søde tand.

I Korsgade 3D ligger min yndlings skobutik,
ASKEPOT SKO. De har lækre sko i en god
kvalitet, der holder i mange år.

Til den anden side, i Korsgade 7, ligger VINSPECIALISTEN, hvor jeg altid får en fornem
vejledning til, hvilken vin jeg skal vælge.

SOUVENIRS FRA SVENDBORG
Jeg kan ikke få nok af de smukke, mundblæste glas fra GLASBLÆSERIET, der ligger i den hyggelige Salig Simon Gaard,
Brogade 37.

Hos den økologiske bager BAGUETTE, Møllergade 23, bager de brød efter gamle familieopskrifter og jeg lader mig (endnu engang) friste
af deres skønne Sarah Bernhardt kager.
Slagter HVENEGAARD i Gerritsgade 36 er sidste
stop. Svendborg-skinken hører selvfølgelig med,
når jeg pakker picnickurven.

I den stemningsfulde butik WINTHER OG LAUSTEN, Korsgade
5, finder jeg altid fine, originale ting til hus og have.
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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Spis godt
i Svendborg
Hyggelige caféer og børnevenlige spisesteder.
Restauranter med udsigt over Sundet.
Gourmetkokke, der frådser i alle de lokale fødevarer.
Bøffer, burgere og mad, som mormor lavede den.
Svendborg har det hele!
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b børsen
SHOPPING

ch
lassikere
ger...

+ Kendt for burgere af høj kvalitet
+ Bøffer, sandwich, fisk, vegetarmad
+ Go’ Kaffe
+ Tæt på havnen

rste udeservering

ade 31 · +45 62 22 41 41

Kullinggade 1
5700 Svendborg
62 22 17 48
Jettesdiner.dk

MARTHA

GASTROPUB BØRSEN

The place where we celebrate the Danish classic
film ‘SS Martha’. Move up the ship’s ladder from
‘Børsen’ and you’ll suddenly find yourself in the
deck of the good ship Martha. Eat your lunch in
the galley. Just like being there yourself among the
brave Danish sailors.
Landlubbers welcome too!

LUNCH MENU All days 10am-5pm
The menu offers Café classics & Best Burger in
Town. Classic Danish lunch dishes.

Gastropub Børsen

FAcE INN & FAcE TOO

EVENING MENU All days 5pm-9pm
The menu offers lunch menu
favourites. Spareribs & steak dishes & garnises

Gerritsgade 31,
5700 Svendborg
(+45) 6222 4141
www.borsenbar.dk

Face Inn er vores lille irsk
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Havnepladsen 5 · 5700 Svendborg · tlf. 62 21 07 19 · www.restaurantsvendborgsund.dk
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SHOPPING

CAFÈ BALKON/
TERRASSE,
RESTAURANT
Vi byder på nordisk
inspireret mad hele året.
Spændende øl og Ginsortiment.
Nyd udsigten til sundet
og en tur langs vandet.

HOTEL CHRISTIANSMINDE
Christiansmindevej 16
5700 Svendborg
Tel: +45 62 21 90 00

SE MERE PÅ
WWW.CHRISTIANSMINDE.DK

Restaurant Bella Italia

Restaurant Bella Italia
Brogade 2, 5700 Svendborg, (+45) 6222 2455
www.bellaitalia-svendborg.dk

Når italiensk stemning er ægte.
Smag en bid af Italien i hyggelige
og autentiske omgivelser.
Med ægte italiensk kærlighed til mad
serverer vi et menukort spækket med
specialiteter inden for både mad og vin.

SOMMERBUFFET
- Lækker sommerbuffet i Svendborg

Nyd en dejlig sommerbuffet i Best Western Plus Hotel Svendborgs hyggelige Restaurant Krinsen.
Rig mulighed for at nyde den lækre middag på vores udendørs terrasse.

Pris pr. kuvert DKK

258,-

Tilbuddet gælder hver mandag til lørdag kl. 18.00 - 21.30, i perioden fra den 18.06.18 til den 18.08.18.

Bordbestilling på telefon +45 6217 6203 eller på booking@hotel-svendborg.dk
Se også vores andre gode tilbud på www.hotel-svendborg.dk

Kærlig hilsen Anne & Bøfferne
JENSENS.COM
TLF. 62 80 08 84
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Sydfyns økologiske whisky og gin destilleri
Oplev stemningen og få en fynsk smagsoplevelse ud over det
sædvanlige med vores gin og whisky, eller få hele historien på en
rundvisning.
Aktuelle åbningstider findes på
www.mosgaardwhisky.dk
Tanghavevej 43, 5883 Oure
Tlf: 2480 9302

HANDCRAFTED

GIN&WHISKY
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Vingårdene inviterer indenfor

SVENDBORG VINGÅRD

SKAARUPØRE VINGAARD

På en varm sommerdag er det næsten ikke til at tro, at
man befinder sig lige i udkanten af Svendborg. Vingården emmer af sydlandsk charme, og de 2300 vinstokke,
der bugter sig over marken bagved fuldender følelsen
af at befinde sig i et vindistrikt under helt andre himmelstrøg. På vingården producerer ægteparret Jørgen og
Birgitte hvidvine, dessertvine efter portvinsmetoden og
mange forskellige frugtvine. Om foråret tapper de saft
af birketræerne på grunden og brygger deres populære
Birkebobler efter champagnemetoden.

På vingården et par kilometer derfra producerer ægteparret Carsten og Bente økologiske hvidvine og rosévin,
mousserende drue- og æblevin efter champagnemetoden og hedvin efter portvinsmetoden.
I to hyggelige, stråtækte ’Vintønder’ lige ud til vinmarkerne er der indrettet gårdbutik og smagerum, hvor gæster
er velkommen til at spise medbragt mad, hvis de køber
drikkevarer på vingården.

Åbningstider: Torsdag: 13-18 og efter aftale
Kontakt gerne vingården udenfor åbningstiden
og hør om de er hjemme.
Rundvisninger for grupper (10 - 56 personer):
Efter aftale hele året.
Åbne rundvisninger:
Lørdage i sommerperioden. Tidspunkter annonceres på
www.svendborgvingaard.dk / fb. I løbet af 1½ time kommer I med rundt i vinmarken og i vineriet, hvorefter der
er smagning på tre af gårdens vine. 100 kr. pr. person.
Svendborg Vingaard, Gammel Skårupvej 155
Tel. +45 40 80 79 15 / 24 24 06 15
svendborgvingaard.dk
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Åbningstider
Onsdage 12 – 17 og søndage 12 – 16. I juni, juli og
august også lørdage 12 – 16.
Kontakt gerne vingården uden for åbningstiderne eller
kig forbi. Hvis skiltet står ude ved vejen, er der åbent.
Åbne rundvisninger fra maj til oktober
Onsdage kl. 15 og søndage kl. 14. Varighed 1½ - 2 timer.
160 kr. pr. person med smagning af tre vine. Gennemføres ved min. fire personer. SMS tilmelding eftermiddagen før. Bestilte rundvisninger foregår hele året ved min.
seks personer.
Skaarupøre Vingaard
Skårupørevej 28, 5881 Skårup
Tel. 6126 0368 / 6126 0568
skaaruporevin.dk
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SHOPPING

SMUKT PLACERET I DET BAKKEDE LANDSKAB LIGE UDEN FOR SVENDBORG
LIGGER FIRE FORSKELLIGE VINGÅRDE OG DESTILLERIER, DER GERNE
INVITERER PÅ ET GLAS OG EN RUNDVISNING.

AQUA VITAE SYDFYN

MOSGAARD WHISKY

Destilleriet i naboejendommen er berømt for de sydfynske brændevine, som ægteparret Karsten og Lene følger
tæt – lige fra frugt til færdig flaske. Prøv den økologiske
Filippa brændevin, der er destilleret på det særlige,
sydfynske Filippaæble, den prisvindende æbleaperitif,
Pomó, eller den Sydfynske Kalva, der med sin frugtsmag
og aroma er i familie med franskmændenes Calvados.
Aqua Vitae Sydfyn er så anerkendt i kulinariske kredse,
at gourmetrestauranter som Noma og Falsled Kro får
destilleret deres helt egne brændevine på stedet.

Det økologiske whisky- og gindestilleri lidt længere oppe
ad kysten åbnede i 2016, og imens den første whisky
stadig ligger og modner i tønderne, har Mosgaard allerede høstet stor anerkendelse for deres økologiske gin.
Lige nu er der tre i sortimentet, men der bliver hele tiden
arbejdet på at udvikle nye, spændende smagsnuancer.
Få hele historien på en rundvisning, hvor I smager og
dufter jer vej igennem både bryggeri, destilleri og tøndelager. Whiskyen er først klar til næste år, men i mellemtiden er det muligt at smage Mosgaads Young Malt
– en fynsk udgave af en skotsk Single Malt, der findes i
en både røget og ikke-røget version.

Åbningstider
Destilleriets gårdbutik har ingen faste åbningstider. Der
er åbent, når Karsten og Lene er hjemme – og det er de
næsten altid. Ring gerne i forvejen for at undgå at køre
forgæves.
Omvisning efter aftale
75 kr. pr. person, minimum betaling for 10 personer.
Aqua Vitae Sydfyn,
Skårupørevej 22
Tel. 6136 8183 / 21342167
aquavitaesydfyn.dk

Åbningstider og Rundvisninger
Se hjemmesiden.
Mosgaard Whisky
Tanghavevej 43
Tel. 2480 9302
mosgaardwhisky.dk
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DET GODE LIV

Svendborg er Cittaslow
Svendborg var den første by i Danmark, der gjorde sig
fortjent til at blive en del af det internationale netværk
Cittaslow. Et netværk, der kort fortalt handler om, at skabe
de bedste betingelser for det gode liv.

20

Cittaslowbyer har dét til fælles, at de arbejder for at fremme bæredygtighed, kreativitet, lokale produkter, nærhed
til naturen og muligheden for at leve det gode, sunde liv.
Læs mere på cittaslow.svendborg.dk
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Har du fået smag for
det gode liv i Svendborg?
DET GODE LIV

SÅ TAG SPRINGET OG FLYT TIL SYDFYN!
PÅ DE NÆSTE SIDER FORTÆLLER TO TILFLYTTERE DERES HISTORIER

Cittaslow - det gode liv

svb 3331

flyttilsvendborg.nu
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD

__Svbg_Event_turistbroch_DK_2018.indd 21

21

19/12/2017 08.16

DET GODE LIV

DE TO VENNER HAVDE EN AFTALE:

Vi mødes i
Svendborg på
vores gamle dage
Kim Kruuse er oprindeligt uddannet maskinmester og sejlede i et par år, før han startede et shippingfirma i Horsens
sammen med barndomsvennen Torben. De to havde i alle
årene en stående aftale om, at mødes i Svendborg på deres
gamle dage. Så selv om familiens børn voksede op i Midtjylland, og Kim og hans kone siden flyttede til København,
glemte han aldrig aftalen med sin gamle ven.
- 40 år skulle der gå. Men jeg har aldrig været i tvivl om, at
det var i Svendborg, jeg skulle nyde mit otium, fortæller Kim
Kruuse. Han er en ivrig sejler og hans Saga 27 fods motorsejlbåd havde han allerede i København.

”

Det føltes helt rigtigt at sejle båden til Svendborg
og vide, at nu var vi kommet i havn.

22

- Svendborg er et paradis for sejlere. Det bliver ikke bedre.
Når vi tager på ture ud i øhavet, har vi altid cyklerne med.
Omgivelserne er helt fantastiske. Det bliver til mange ture
til Ærø og til Drejø, hvor vi nyder at ligge i den hyggelige
Gammel Havn, fortæller 69-årige Kim Kruuse, der stadig
arbejder på deltid som salgsdirektør.
Det indebærer en del rejser til messer i både ind- og
udland, og her ligger Svendborg helt ideelt midt i landet.
To timer på motorvej, hvad enten han skal til Aarhus eller
København. Over de næste par år regner han dog med at
trappe endnu mere ned, så han får bedre tid til at nyde
livet sammen med venner og familie.
- Jeg synes, at Svendborg har så meget at byde på. Gode
spisesteder og kulturelle oplevelser. En god frokost og
lørdagsjazz på Restaurant Face Inn.
Det bliver da ikke bedre. Det stressede liv i København
kan jeg sagtens undvære.

”

Vores børn og børnebørn elsker at komme med ud at
sejle, så det er ikke svært at lokke dem på ferie i det
sydfynske. Når vi står ud gennem Sundet på en dejlig
sommerdag, truer de ligefrem med at flytte herned,
griner den næsten pensionerede direktør.
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Det eneste vi fortryder er, at vi ikke
gjorde det for længe siden!
DET GODE LIV

Sådan begynder 34-årige Lis Vestergaard Mikkelsen sin
fortælling om, hvordan hun med mand og to børn flyttede fra lejligheden i København til et dejligt hus i udkanten
af Svendborg.

Allerede nu har vi været af sted til meget mere sammen
med børnene, end da vi boede i Brønshøj. Det er bare
nemmere at komme rundt og lettere at overskue de forskellige tilbud, fortæller Lis Vestergaard Mikkelsen.

- Efter 14 år i byen trængte vi virkelig til at komme ud og få
græs under fødderne. Vi kørte rundt og kiggede på huse,
søgte job og drømte om et andet liv. Så da der i foråret
2017 blev slået en spændende stilling op
i Svendborg, tog vi ned for at se på byen.

Skov i baghaven
Familien nyder også, at naturen er kommet tættere på.
- Før tog det os 1 ½ time at komme ud i Hareskoven.
Nu skal der hverken pakkes eller planlægges. Skoven
ligger lige i baghaven, og vi kan cykle ned til Sundet på et
par minutter. Vores gæster fra København måber, når vi
tager dem med ned til hønsene og gederne i børnehaven. Der er åbent i weekenden, så vi lige kan smutte
forbi og se til dyrene, hvis vi får lyst. Det har vi aldrig
oplevet inde i byen.

”

Det var en rigtig kedelig regnvejrsdag i april, og
alligevel var gaderne proppet med mennesker. Der var
hyggeligt og fyldt med liv. Det overbeviste os.
Her ville vi gerne bo.
Kort efter fik Lis jobbet på Svendborg Bibliotek, og den
lille familie flyttede uden at have nogen som helst tilknytning til Sydfyn.
- Vi var længe om at tage tilløb, men da vi først tog springet, føltes det overraskende nemt! Ligesom så mange
andre havde vi siddet inde i København og tænkt: Sker
der overhovedet noget derude i provinsen?. Dét gør der,
skal jeg hilse at sige!

I dag læser Lis’ mand biologi på SDU. Fra Svendborg tager
det 30 minutter at komme ind til universitetet i Odense.
I København havde han ikke mere end 11 km. til arbejde,
men det tog ham den samme tid at køre gennem byen.

”

Der er langt fra vores liv i København til det, vi lever
nu. Det er en helt anden pakke. Nu har vi hus med
have og en bil, selv om en ene af os er studerende.
Det er egentlig ret vildt.
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Folkeklubbens guitarist Rasmus Dall er blandt de mange musikere, der lige er flyttet til Svendborg

Svendborgs musikmiljø
trækker folk til byen
Musikere fra nær og fjern elsker
at spille her. Og en del af dem
bliver så glade for byen, at de
vælger at slå sig ned.
En af dem er saxofonist Rasmus
Fribo, der lige er flyttet til Svendborg
med sin lille familie. For ham har byens sprællevende musikmiljø været
helt afgørende.
- Byen myldrer med mennesker, der
brænder for den gode musik. Jeg
kunne ikke ønske mig noget bedre

24

sted at bo. I de fleste større byer er
der skudt nye, flotte koncerthuse
op. Det har vi ikke i Svendborg. Vi
har til gengæld en hel masse mindre
spillesteder og klubber med et helt
fantastisk musikmiljø, fortæller han.
- Musikere fra både ind- og udland
elsker at spille her. Svendborg trækker verdenskendte musikere til, der
sagtens kunne fylde spillestederne
i landets største byer. De kommer,
fordi stemningen er noget helt særligt. Den er så varm og personlig, at
både musikere og publikum føler sig

hjemme, og det giver nogle fantastiske koncertoplevelser, siger Rasmus
Fribo. Han er bare en af mange
musikere, der er blevet så glade for
Svendborg, at de har valgt at slå sig
ned i byen.
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750 LIVEKONCERTER OM ÅRET - DET ER TO OM DAGEN I SNIT! FÅ OVERBLIK OVER BYENS MANGE SPILLESTEDER
DET GODE LIV

Livemusik i Svendborg
ARNE B
En hyggelig pub med en levende
musikscene. Livemusikken er
varieret og spænder over jazz,
rock, pop og blues.
Vestergade 10, Svendborg
arneb.dk

BORGERFORENINGEN
Den fantastiske guldsal og to
mindre sale i Kulturhus Svendborg danner en fantastisk
ramme om 60-70 årlige koncerter indenfor pop, rock, blues og
folk. Ramsherred 4, Svendborg.
borgerforeningen.info

CITRONEN
Fredag og lørdag har Citronen altid livemusik på programmet. Der
er fri entré og genren er dansemusik for dem, der hverken er til
diskotek eller hammondorgel.
Brogade 33, Svendborg
citronen.dk

DEN BLÅ GÅRD
Diskotek og musiksted, hvor
livekoncerter og DJ’s fra hele
Danmark sætter fut i festen.
Frederiksgade 11 F, Svendborg
denblaagaard.dk

GIANT STEPS
En Rytmisk Musikforening, der
årligt afvikler 45 - 50 koncerter
med jazz- og verdensmusik – alt
sammen i et spændende og
farverigt mix af lokale, danske og
udenlandske orkestre. Alle koncerter spilles på Arne B.
Vestergade 10, Svendborg
giantsteps.dk

HANSTED
Hyggeligt værtshus, bar og
intimt spillested med livemusik
de fleste weekender.
Vestergade 2, Svendborg
hansted.nu

HARDERS
Der er plads til 150 gæster ved
stående koncerter - intimt, men
stort nok til både rock, world,
funk, heavy, reggae, folk og jazz.
Møllergade 36, Svendborg
harders.nu

KAMMERATERIET
En af havnens gamle værftshaller er blevet omdannet til et råt
og festligt spillested for de fleste
genrer – fra Dúné til Sebastian,
fra hiphop til jazz.
Frederiksø 2, Svendborg
kammerateriet.com

MASKINEN
Alternativt, underground og
drevet af frivillige kræfter. Små,
intime koncerter og jamsessions.
Dronningholmsvej 74a, 5700
Svendborg
facebook.com/maskinen

RASMUS
Værtshus med lille, intim scene,
hvor publikum inviteres til at
spille et nummer eller to.
Frederiksgade 19, Svendborg
facebook.com/rasmussvendborg

STRANDLYST
Et rigtigt sømandsværtshus med
små, intime koncerter og spontane jamsessions.
Brogade 5, Svendborg
strandlyst-svendborg.dk
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HVER DAG, ÅRET RUNDT

I Svendborg sker der

EVENTKALENDER

altid noget

26
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BISSEN MTB

Er du Bisse,
Bums eller Nitte?
Løbet er for alle. Bisserne kører 3x25 km, Bumserne kører 2x25 km
og Nitterne kører 25 km. Junior Bissen er for børn 4-12 år, der har
deres egen, lukkede bane på Frederiksø. Alle børn, der gennemfører
mindst én omgang på den 1 km lange rute, får en medalje.
Fredag den 27. april (St. Bededag). Læs mere og tilmeld dig
i god tid på www.bissenmtb.com

Her har vi plukket i programmet
og udvalgt en række oplevelser,
som du ikke må gå glip af.

FEBRUAR
9. - 18. februar
OUT OF SEASON FESTIVAL
Rå vinternatur og øhop i Det sydfynske Øhav, stedsspecifik kunst, land
art, performances, koncerter og særlig regional kultur, mad og traditioner.
outofseasonfestival.com

EVENTKALENDER

Det populære Bissen mountainbikeløb har base på Frederiksø midt i
Svendborg, hvor det gamle værftsmiljø danner en autentisk, rå ramme om start og mål. Ruten går først gennem byen og bagefter ud på
det bedste fra MTB ruterne i skovene omkring Svendborg.

EVENTS
I 2018

14. -17. februar
SVENDBORG STREETFOOD
MARKED
I den gamle værftshal på Frederiksø
inviterer 16 forskellige foodtrucks
på mad fra hele verden. Facebook:
Svendborg Streetfood
21.-25. februar
SVENDBORG DAGE MED BRECHT
Festival for kunst og politik med
teater, opera, musik, tysk øl, radiobiograf, poetryslam, Brechtsange m.m.
brechtfestival.dk
24. februar
SUPPENS DAG
Vær med til at kåre vinderen, når de
lokale restauratører dyster om at lave
byens bedste suppe i Maritimt Centers pakhus. kulinarisksydfyn.dk

Bissen M

ountainb

MARTS
ikeløb - m

ere MTB

på s. 55

24.marts - 2. april
DM I SKAK
Hotel Svendborg. dsu.dk
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Revy i Rottefælden
Vittig, farverig og smukt beliggende i Caroline Amalielund, har Rottefælde Revyen været opført hvert år siden 1883.
Det gør den til landets ældste sommerrevy. En hyggelig tradition for både de lokale og byens besøgende.
I år kan kunstnerisk leder, Jan Schou, fejre 20 års jubilæum på stedet. Det fejres med en forestilling, hvor bl.a. Anne
Herdorf er på rollelisten.

EVENTKALENDER

Sæsonen løber fra 31. maj til 25. august
Billetter kan købes på Turistbureauet, Havnepladsen 2

APRIL
14.-15. april
OUTDOOR MESSE PÅ
EGESKOV SLOT
Hent inspiration til jagt og fiskeri,
sport og havearbejde, madlavning
i det fri, vandreture og rejser med
udelivet i fokus.
egeskov.dk
27. april (St. Bededag)
BISSEN MTB
Mountainbike maratonløb med start
og mål på Frederiksø, den gamle
værftsø midt i Svendborg.
bissenmtb.com

28

28. april
BILER I BYEN
Svendborgs autoforhandlere indtager midtbyen og præsenterer alle
forårets nyheder.

MAJ
3. maj - 1. juni
SYNGSYDFYN 2018
Korkoncerter og korprojekter rundt
på hele Sydfyn. syngsydfyn.dk
18. maj
COMEDY FESTIVAL
En hel dag med alt det bedste indenfor dansk stand-up. I år foregår

løjerne i et stort telt på Høje
Bøge stadion.
Billetter på billet.dk
19. maj
HØJE BØGE OPEN AIR
Koncert på Høje Bøge stadion midt
i byen. Årets navne er Christopher,
Kongsted, Danser med drenge, Sømændene og Die Herren.
Billetter på billet.dk
19. – 21. maj
LIVSSTILSMESSE PÅ
VALDEMARS SLOT
På slottes områder udstilles alt, hvad
der kan købes for penge indenfor
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KULINARISK SYDFYN

Fødevaremarked
i hele midtbyen

moderne livsstil. Nyt i år:
Streetfood marked. chpevent.dk
22. - 27. maj
KLOVNEFESTIVAL
Klovne fra hele Europa samles i
byens gader og optræder med
sjov og ballade.
clownfestival.dk

EVENTKALENDER

31. maj - 2. juni
HEARTLAND FESTIVAL
Parken omkring Egeskov Slot danner
ramme om en festival, der kombinerer live-samtaler og samtidskunst
med det bedste fra musik- og madscenen. heartlandfestival.dk
31. maj – 25. august
ROTTEFÆLDE REVY
Når tæppet går for endnu en sæson
i landets ældste sommerrevy, er det
officielt sommer i Svendborg.
I år sker det for 135. gang.
rottefaelden.dk

JUNI

Sidste (hele) weekend i juni er der ingen vej udenom Svendborg, hvis
du er glad for mad. Hele midtbyen er omdannet til ét stort fødevaremarked, og der er masser af smagsprøver og engagerede udstillere,
der gerne fortæller historien bag netop deres produkter.
En del af varerne på markedet er produceret på de små, sydfynske
øer. De driftige øboer har for længst opdaget, at de må satse på
kvalitet og de særlige lokale kendetegn, så overalt på øerne bliver
der produceret lækkerier som æblemost, chokolade og is, honning,
pølser, olie, kryddersalt og øl.
Det kan smages, at alt er lavet med omhu, og Kulinarisk Sydfyn er
alletiders mulighed for at få nogle skønne, lokale produkter med
hjem i køkkenet.
23. – 24. juni kl. 10 – 17
Entré 50 kr. for hele weekenden
Børn under 12 år gratis adgang

Juni, juli og august		
STREETFOOD PÅ
SVENDBORG HAVN
Hver uge ankommer nye foodtrucks
til Frederiksø ved Kammerateriet
og tilbyder verdensmad for enhver
smag. kammerateriet.com
5. juni		
DEMOKRATIFESTIVAL
Landets største Grundlovsmøde på
Ollerup Gymnastikhøjskole.
demokratifestival.dk
7. – 10. juni
DM I DRESSUR
DM i Dressur for seniorer og
Paradressur på Broholm Slot.
Ud over ridning vil der være boder
med mad og rideudstyr i slotsparken.
broholmhorseshow.dk
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EVENTKALENDER

9. juni			
JOLLEREGATTA
Byens erhvervsliv og uddannelser
bygger og udsmykker hver deres
jolle og mødes til en festlig dyst på
vandet mellem Christiansminde og
den runde lystbådehavn. Følg Den
Store Jolle-Regatta på Facebook

23. juni
SKT. HANS TUR MED MS HELGE
Nyd en sejltur rundt på Svendborgsund og se de mange bål
langs kysten. Tag gerne madkurven,
naboen, kæresten eller kollegaen
med. Afgang kl. 20.
Billetter på mshelge.dk

9. juni
HAVNENS DAG
Aktiviteter på vandet og langs
kajerne i Svendborg Havn. svendborg-havn.dk

23. - 24. juni
KULINARISK SYDFYN
Hele Svendborg midtby omdannes
til fødevaremarked med masser
af smagsprøver og aktiviteter for
store og små. kulinarisksydfyn.dk

14. juni
HISTORISK SÆRTUR
MED MS HELGE
Kom med Svendborg Museum
på to timers guidet sejltur gennem
14.000 års historie. Hør om alt det,
veteranfærgen Helge sejler over,
nder og forbi.
Billetter på mshelge.dk
14. juni – 23. august
UNDERHOLDNING PÅ ‘BØLGEN’
Hver torsdag kl. 20 er der gratis
underholdning og musik på den
flydende scene lige ved Havnekontoret. Lokale kor, dans, teater, lokale bands og fællessang. Følg Bølgen
Svendborg på Facebook
15. juni
SLOTSKONCERT
Koncert med Jacob Dinesen og
Thomas Helmig i parken bag
Valdemars Slot. Der er mulighed
for at sejle til og fra koncerten
med veteranfærgen M/S Helge.
Billetter på billet.dk
17. juni
KORDAG I MARITIMT
CENTERS PAKHUS
Kl. 13-17 sætter lokale kor hinanden stævne i det hyggelige pakhus
på havnen. Entré 50 kr. inklusiv
årsmedlemsskab af foreningen
Maritimt Centers Venner.
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27. – 30. juni
FJÄLLRÄVEN CLASSIC
Flere hundrede vandrere går 75 km
på den sydfynske øhavssti.
classic.fjallraven.dk/denmark
29. juni til 21. juli
GRATIS KONCERTER
PÅ FREDERIKSØ
Hver fredag og lørdag danner den
store værftshal midt på Svendborg
Havn en rå ramme om en række
store gratiskoncerter, der hylder
bl.a. Coldplay, Queen og Bryan
Adams.

JULI

Svendborg Turistforening inviterer
på gratis guidede ture hver dag kl.
17, undtagen om søndagen.
Mødested: Foran biografen
på Centrumpladsen.
10. juli
VM I CROSS TRIATLON
Crosstriatleterne skal gennemføre
1500 m. svømning i Svendborg
Sund, 30 km MTB cykling og 10 km
trailløb i skovene omkring Svendborg. www.triatlonfestival.dk
13. – 15. juli			
KUNSTHÅNDVÆRKERMARKED
Kunsthåndværkere fra Sydfyn og
øerne sætter hinanden stævne
i Maritimt Centers pakhus til det
årlige marked med boder og arbejdende værksteder. facebook/KunsthandvaerkerMarkedISvendborg
15. juli
VERDENSBALLETTEN GÆSTER
BROHOLM SLOT
Balletdansere fra bl.a. The Royal
Ballet of London, Staatsballett
Berlin og Mariinsky Ballet i Skt.
Petersborg, som man normalt kun
kan opleve på de helt store internationale scener. verdensballetten.dk
16. juli - 2. august

4. juli		
BØRNENES PIRATDAG
Slå tov på en rigtig reberbane, bind
knob og hejs sække ved hjælp af
tovværk og taljer. Tilmelding senest
30. juni på Turistbureauet, Havnepladsen 2. maritimtcenter.dk

KLOKKESPILSFESTIVAL
Klokkenister fra hele verden giver
koncert på Vor Frue kirkes klokkespil og Svendborgs egen klokkenist
rykker ud i byens gader med det
transportable klokkespil.
klokkespilsfestival.dk

6. – 15. juli
DANSK BRIDGEFESTIVAL 2018
Gennem flere dage spilles der
bridge på højt plan i Svendborg
Idrætscenter. bridgefestival.dk

21. – 22. juli
LUNDEBORG JERNALDERMARKED
Oplev jernalderen og den første
vikingetid på den autentiske
handelsplads med boder og arbejdende værksteder, mad over bål
og masser af aktiviteter.
lundeborg-jernaldermarked.dk

9. – 28. juli
GRATIS GUIDEDE
BYVANDRINGER
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Fyns største
sport event
– nogensinde!
EVENTKALENDER

I juli 2018 er Fyn vært for hele fem verdensmesterskaber
inden for samme uge. Cross Triatlon er en af disciplinerne, og her er det i Svendborg Sund og i de skønne, kuperede skove omkring Svendborg, at deltagerne skal dyste.
Crosstriatleterne skal gennemføre 1000 m. svømning i
åbent vand, 25 km MTB cykling og 10 km trailløb. Middelfart og Odense er værtsbyer for de fire øvrige discipliner,

nemlig triatlon, duatlon (cykling og løb), aquatlon (svømning og løb) og aquabike (svømning og cykling).
Det bliver det største internationale sportsevent på
fynsk grund nogensinde, og deltagerne kommer fra hele
verden.
VM i Cross Triatlon, 10. juli 2018
fyn2018.com

Gammel
Torvedag
Svendborg bymidte forvandles til gammeldags
handelsby med underholdning, boder og glade
sælgere iklædt tøj fra 1800-tallet. Der er hornorkester, varieté, håndslag og klingende mønt.
Lirekassen slår tonen an og hestevogne skramler.
Herrerne letter på stråhatten for de promenerende damer, imens sælgerne falbyder deres
varer. Kom og gør en god handel!
Torvet i Svendborg,
2. august kl. 8-18
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SVEND 18

Hele Danmarks filmpris
EVENTKALENDER

Hvert år i uge 35 lægger Svendborg kulisser til et folkeligt filmtræf med prisuddeling, filmkavalkade, gallapremierer, Open
Air forestillinger, koncerter, børneaktiviteter, debatmøder, udstillinger og workshops. De fleste arrangementer er gratis,
og der er noget for alle.
Samme uge samles biografejere og filmproducenter fra hele
landet i Svendborg til deres årlige sommertræf. Dagene tilbringer de i biografsalenes mørke, hvor de smugkigger på
årets kommende film. Om aftenen vrimler det med filmfolk
på alle byens beværtninger,og der er liv og glade dage.
Onsdag aften (i år bliver det d. 29. august) samles hele
byen på Torvet til den store SVEND Prisfest. Alle de
kendte skuespillere og instruktører kommer til Svendborg for at være med i opløbet om SVEND-statuetterne. Den røde løber er rullet ud og journalisterne
fra de landsdækkende medier står på spring. Det er
Danmarks eneste filmfest, hvor publikum bestemmer,
hvem der skal vinde priserne, og derfor er alle naturligvis inviteret med til festen.
25. august – 1. september
Se mere på svendfilmfest.dk
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uge 35

timers guidet sejltur gennem 14.000
års historie. Hør om alt det, veteranfærgen Helge sejler over, under og
forbi. Billetter på mshelge.dk

23. – 27. juli
FYN RUNDT FOR
BEVARINGSVÆRDIGE SKIBE
Fest, hygge og underholdning på
havnen, når alle de flotte, gamle
sejlskibe ankommer til Svendborg
d. 27. juli. fyn-rundt.dk

24. august
SLOTSKONCERT
Koncert med Kim Larsen og Kjukken
i parken bag Valdemars Slot. Der
er mulighed for at komme til og fra
koncerten med veteranfærgen M/S
Helge. Billetter på billet.dk

26. – 28. juli
HANSTED LIVE
Musikfestival med god musik og
hygge i Krøyers Have midt i byen.
hansted.nu

25. august – 1. september
SVEND18 HELE DANMARKS
FILMPRIS
En hel uges filmfestival med prisuddeling, snigpremierer, udstillinger
og workshops. svendfilmfest.dk

31. juli - 11. august		
OPERA PÅ VALDEMARS SLOT
Der er lagt op til en aften med
enestående musik og smukke
arier, når SlotsOperaen og landets
førerende solister opfører Puccinis
berømte opera TOSCA.
Køb billet hos billetten.dk

AUGUST
2. – 4. august
MUSIKFESTIVAL PÅ SKARØ
Den kærligste lille festival med et
stort musikprogram – midt i Det sydfynske Øhav. skarøfestivalen.dk
2. august
GAMMEL TORVEDAG
Svendborg bymidte forvandles til
markedsplads med underholdning,
boder og glade sælgere.
svendborgevent.dk		
10. - 12. august
		
SVENDBORG CLASSIC REGATTA
Kapsejlads for klassiske lystbåde.
classicregatta.dk
23. august
HISTORISK SÆRTUR
MED MS HELGE
Kom med Svendborg Museum på to

26. august
DE 3 BROER - HALVMARATON
Løbet over Langelandsbroen,
Siødæmingen og Svendborgsundbroen er en af Danmarks flotteste.
de3broer.dk
31. august
KULTURNAT
Oplev steder, der normalt ikke er
adgang til, når byens kulturaktører,
virksomheder og foreninger inviterer indenfor. svendfilmfest.dk

SEPTEMBER
6. september
HISTORISK SÆRTUR
MED MS HELGE
Se mere under sejladsen den
14. juni og den 23. august.
Billetter på mshelge.dk
21-23. september
SILVERRUDDER
Over 400 sejlbåde deltager, når
Svendborg er vært for verdens største singlehand kapsejlads. Lørdag
er der aktiviteter på havnen for hele
familien, imens vi venter på, at de
seje sejlere kommer i mål.
silverrudder.com
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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val i hele
Filmfesti

21. – 28. juli
LANGELANDSFESTIVAL
Årets største havefest på Langeland.
www.langelandsfestival.dk
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EVENTKALENDER

Opera på Valdemars Slot
I slottets stemningsfulde rammer er der lagt op til en
aften med enestående musik og smukke arier, når
SlotsOperaen og landets førerende solister opfører
Puccinis berømte opera TOSCA.
Det bliver en aften fuld af kærlighed, jalousi, begær og
bedrag, når vi følger Tosca, mens hun prøver at regne et
politisk og magtbegærligt spil ud, der vil redde hendes
elskede Mario.
Oplev én af operaens største værker, når det udspiller sig
på Valdemars Slot i sensommeren 2018.

28-29. september
CITTASLOWDAGE
Svendborg er som den første by i
Danmark udnævnt til Cittaslow by.
En by, hvor der er fokus på kvalitet
og plads til at leve det gode liv. Det
fejres hvert år i september.
cittaslow.svendborg.dk
28. september – 3. november
HORRORNIGHTS
Gys og gru! Horrornights alle fredage og lørdage. Tag varmt tøj på,
da løjerne foregår både inde og ude.
Se ny lokation på hjemmesiden.
horrornights.dk

34

Medvirkende: Ylva Kihlberg, Magnus Vigilius,
Andreas Landin m.fl.
Instruktør: Anne Barslev
Scenografi: Gøje Rostrup
Kapelmester: Jonas Hunt Nørgaard
Musikere fra Odense Symfoniorkester
SlotsKoret
Premiere den 31. juli kl. 20
Forestillinger: 1., 3., 4., 7., 8., 10. og 11. august kl. 20
Læs mere på slotsopera.dk og køb billet hos billetten.dk

OKTOBER

NOVEMBER

13. oktober		
ÆBLERÆS
Skibe fra øhavet sejler æbler til Sejlskibsbroen, hvor de bliver solgt over
skibssiderne. Efterårsmarked, hygge
og musik i Maritimt Centers hyggelige pakhus. maritimtcenter.dk

De tre sidste weekender
EGESKOV JULEMARKED
I de eventyrlige omgivelser på Egeskov Slot kan du finde inspiration til
julen og købe alt fra delikatesser til
dekorationer og nisser.
www.egeskov.dk

17. – 20. oktober 		
SVENDBORG STREETFOOD
MARKED
I den gamle værftshal på Frederiksø inviterer foodtrucks på mad fra
hele verden. Facebook: Svendborg
Streetfood

23. november
JULETRÆSTÆNDING
Byens juletræ tændes på Torvet,
der er underholdning i byen, og alle
butikker holder åbent til kl. 22 med
Black Friday tilbud.
shoppingsvendborg.dk
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f Lunkeland.

ALL THE WAY AROUND FUNEN

”It is the ultimate test of one’s personal strength and of
the many skills you have to master as a sailor.”
Championship director, Ole Ingemann Nielsen, Svendborg Amatør Sejlklub

EVENTKALENDER

eryone is
rina and
ats, says
tar boat
h sailors
e World

Silverrudder
– the
challenge of the sea
SAILING SOLO

45 minutter tog det. Så var startnumrene til dette års Silverrudder revet væk. De 460 deltagere kommer fra hele
Europa for at dyste om, hvem der kommer hurtigst rundt
om Fyn - helt alene i båden.
Rekorden er 15 timer og 34 minutter, men de fleste sejlere er over et døgn om at tilbagelægge turen. Endnu længere, hvis vinden lægger sig. Det er døgn i fuld koncentration. I kamp mod uret, konkurrenterne, elementerne
og egen udholdenhed.

Vær med til at sende sejlerne godt af sted fredag formiddag. Det bedste sted at følge starterne er fra Svendborgs
’runde’ Lystbådehavn ved Færgevej. Fra land er det et
imponerende syn, når alle bådene komme ind gennem
Svendborgsund med de farvestrålende spilere sat. Lørdag
er der aktiviteter for hele familien på Svendborg havn,
imens de seje – og meget trætte – sejlerne kommer i mål.
Silverrudder 21.-22. september 2018
www.silverrudder.com

THE WORLD’S
LARGEST

23. og 24. november
nes åbningstider i julemåneden på:
LUMINIS PÅ EGESKOV SLOT
svendsjul.dk
Smukke novemberaftner i haven ved
Egeskov Slot. Forunderligt lys og lyd
1.-2. og 8.-9. december
i haverummene og et spektakulært
JULEMARKED PÅ
system, and in 2016 the wind conditions
In 2017, Svendborg will once again serve as
lysshowthe
på start
slottets
VALDEMARS
SLOT
had the boats
sailing in an uninterrupted
and vægge
finish of the Ironman of the
line stretching
from Strib
north
egeskov.dk
Julestemning
på slottet
og Lighthouse,
i de
Sea, as 400 participants from all across

single-handed boat race

of Middelfart,
all the way into Svendborg
Europe travel the 134 nautical miles around
tilhørende
bygninger.
Harbour.
Funen. The race will start between 8am and
valdemarsslot.dk
11am on Friday 22 September, and the
“round” marina in Svendborg is the place to
Silverrudder Saturday
be, if you want to follow the start of the race.
It is an impressive sight when the participaIn 2016, it took the fastest boat 15 hours and
ting boats, with their colourful spinnakers,
Hele december
34 minutes to complete the race. However,
enter the Svendborgsund strait. While the
JUL I SVENDBORG
most racers reach the finish line on Saturday
tough and very tired racers cross the finish
after
battling
the
clock,
the
competition,
the
line, there will be activities for the whole faByen er smukt pyntet, og overalt er
weather, and their own stamina. The race
mily around Svendborg Harbour. The race
der stemning, dufte, lys og hygge.
can be followed online by way of a tracking
can be followed on a big screen, and around

DECEMBER

Find en oversigt over alle julemarkeder, juleunderholdning og butikker-

the harbour, there will be model ship races,
a dinghy workshop for kids, a sailing simulator and lots of activities on the water.

SVENDBORG ER STARTOG MÅLBY FOR VERDENS
STØRSTE
SILVERRuDDERSINGLEHAND
22-23 SEPT. 2017
WWW.SILVERRuDDER.COM
KAPSEJLADS

SVENDBORG 2017 - CAPITAL OF THE ARCHIPELAGO
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UNDERHOLDNING/SEVÆRDIGHEDER

Oplevelser
for hele familien
MED BØRN

GRATIS GLÆDER

NÅR DET REGNER

Sundfarten M/S Helge
En rundtur med det fine veteranskib
tager knap to timer, og der er mulighed for at stå af undervejs og hoppe
på igen ved næste afgang.
mshelge.dk

Smørmosen Strand
Ved en af de bedste strande i området er der ishus, minigolf, hoppepude, beachvolley, stangtennis og
kæmpeskak. smørmosen.dk

Naturama
Naturhistorie på en ny og spændende måde. I weekender og ferier er
der rundvisninger, shows og aktiviteter for børn og voksne. naturama.dk

Svendborg Børnebibliotek
Her finder du de bedste børnebøger,
blade, spil, film og musik. I børnebiblioteket er der altid plads til
hygge, fordybelse og højtlæsning.
svendborgbibliotek.dk

Danmarks Forsorgsmuseum
Svendborgs gamle Fattiggård fortæller en vigtig del af historien om de
mange mennesker, som levede på
samfundets skyggeside.
forsorgsmuseet.dk

Legeplads ved stranden
Legepladsen ved Christiansminde
ligger tæt på både strand og ishus.
Og den smukke gåtur inde fra byen
og langs sundet er en oplevelse
i sig selv.

Valdemars Slot
Oplev stedets historie på Herregårdsmuseet, hvor prinser og prinsesser, baroner og baronesser har
haft deres gang i de smukke sale og
gemakker. valdemarsslot.dk

Bregninge Bakker
Nyd madpakken med udsigt over
Det sydfynske Øhav, hils på gederne
og slip børnene løs i nogle af Svendborgs bedste klatretræer.

Svendborg Svømmeland
To børnebassiner, en strømkanal,
vandrutsjebane, boblebad og sauna.
svendborgsvoemmeland.dk

Gorilla Park
Klatreparken ligger smukt placeret
lige udenfor Svendborg. Sjov og
underholdning for alle aldersgrupper på otte forskellige klatrebaner.
gorillapark.dk
Bøsøre Strand
Ferieparks badeland
Indendørs og udendørs badeland
med vandrutsjebaner, sauna, spabad
og flere bassiner til børn og voksne.
bosore.dk
Thurø Minigolf
20 fantasifulde baner med sjove
forhindringer. thurøminigolf.dk

Bowl’n’Fun
Tæt på havnen er der et stort center
med aktiviteter for hele familien. Der
er 16 bowlingbaner med børnebander, så selv de mindste kan være
med. bowlnfun.dk

36

Scala
Svendborgs biograf ligger lige midt i
byen. Der er fire sale og mange premierefilm. scala-svendborg.dk
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD

__Svbg_Event_turistbroch_DK_2018.indd 36

19/12/2017 08.18

Det levende slot
på Fyn

OPEN BY
NIGHT

Besøg Egeskov og oplev Danmarks
smukkeste have, legepladser,
udstillinger med veteranbiler,
motorcykler og meget andet.
Her er noget for hele familien og
det kan tage hele dagen,
at opleve det hele.

11.7., 18.7., 25.7., 1.8.

ÅBEN FRA
DEN 27.4. – 21.10. 2018

TIL KL. 23

I skal være så hjertelig velkommen.

EGESKOV GADE 18 · DK-5772 KVÆRNDRUP

WWW.EGESKOV.DK

UNDERHOLDNING/SEVÆRDIGHEDER

Oplev Valdemars Slot indenfor. Hør den spændende fortælling og få følelsen
af at blive prins eller prinsesse for en dag. Vi arrangerer skattejagt dagligt
for både store og små! Spis et dejligt måltid mad i slotsrestauranten, nyd en
picnic i parken og oplev Sydfyns smukke natur.
Vi har åben fra d. 27/4 – 23/9 2018 samt påske og efterårsferie

Se mere på www.valdemarsslot.dk

TAASINGE
MUSEUM
TAASINGE MUSEUM

Etdejligt
dejligt lokalhistorisk
lokalhistorisk museum
Et
museum

Skipperhjem. Folkemindesamling.
Folkemindesamling. ”Livets
Skipperhjem.
”Livetsgang”
gang”
Gl.
håndværk.
Betydelig
samling
af
ældre
Gl. håndværk. Betydelig samling af ældre
musikinstrumenter. Picnickurv
Picnickurv kan
musikinstrumenter.
kanmedbringes
medbringesi i
haven
eller
i
lysthuset.
Nyd
den
smukke
haven
eller
i lysthuset. Nyd den smukkeudsigt
udsigtfrafra
toppen
af Tåsinge.
toppen af Tåsinge.
1 jun. - 31 aug. Kl. 11 - 16. Entré 40 kr.
1 jun. åbner
- 31 aug.
Kl.aNale
11 - udenfor
16. Entrésæsonen.
40 kr.
Museet
eNer
Museet Guidet
åbner eNer
aNale
udenfor
sæsonen.
omvisning eNer ønske.
Guidet omvisning eNer ønske.
Kirkebakken 1. Bregninge Taasinge. Tel. 63225091
Kirkebakken 1. Bregninge taasingemuseum@mail.dk
Taasinge. Tel. 63225091
www.taasinge-museum.dk

www.taasinge-museum.dk taasingemuseum@mail.dk
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92x89
92x89
Excursions, sightseeing,
shuttle service ...
– we have the coaches
and can help planning!
Udflugter, sightseeing,
shuttlekørsel ...
– vi har busserne
og lokalkendskab!
bergholdt • rYtterhAVeN 5 • 5700 SVENDBORG
TEL. +45 62 22 22 20 • INFO@BERGHOLDT.DK
www.bergholdt.dk
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Museer & underholdning

UNDERHOLDNING/SEVÆRDIGHEDER

Guidede ture på segway.
Spændende, historiske
udstillinger, minigolf
og klatrepark.
Der er noget for enhver.

HISTORIER DU ALDRIG GLEMMER
DK I Svendborgs gamle fattiggård
ligger Danmarks Forsorgsmuseum.
I de unikke bygninger vises en vigtig en
del af historien om Danmarks forsorg.

GB

The Danish Welfare museum is
housed in the old Poor- and Workhouse,
in Svendborg a unique set of buildings
showcasing an important period of
Danish welfare history.

DE In dem alten Armenhaus in Svendborg liegt das Dänisches Fürsorgemuseum. In den einzigartigen Gebäuden
wird ein wichtiger Teil der Geschichte
der Dänischen Fürsorge gezeigt.

Her kryber
historierne
ind under
huden

AKTUELLE UDSTILLINGER - LÅN EN IPAD OG OPLEV - RUNDVISNINGER

THE DANISH
WELFAREMUSEUM
Grubbemøllevej 13
5700 Svendborg
Se mere på:
www.forsorgsmuseet.dk

Segway Sightseeing
Tag med vores guide ud og oplev Langeland og den
skønne natur på Segway. Nyd turen ad de små veje
og markveje, langs skovstierne og stranden, mens
vi fortæller historier og anekdoter om området. Det
er sjovt, og det er anderledes. Alle kan lære at køre
på Segway. Deltagere minimum 16 år

Segway bane
På vores 17.000 m2 bane kan børn og voksne i alle
aldre køre Segway sammen. Efter fælles instruktion
slippes I fri på banen – klar til fælles sjov og nye
udfordringer. Børn minimum 115 cm.

Flere hold hver dag. Husk altid at booke i forvejen,
så er der en ledig Segway til jer, når I kommer.

38
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SPAR P

BOOK O ENGE
gorillap NLINE
ark.dk

LE BANER
8 INDIVIDUEL HØJDE
I 1-26 METERS BRØL AF
T
– VI SES TIL E !
E
S
L
E
EN OPLEV

5-STJERNET UNDERHOLDNING
FOR HELE FAMILIEN!
Google

tripadvisor

facebook
UNDERHOLDNING/SEVÆRDIGHEDER

Slip din indre gorilla løs på vores fantastiske trætopbaner!
www.gorillapark.dk · +45 29 16 74 75 · info@gorillapark.dk
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Seværdigheder
BREGNINGE KIRKE
Kirkebakken, Bregninge
bregningekirke.dk
Kirken: Mandag – torsdag kl. 10-16
fredag kl. 8-13.
Tårnet: kl. 8-20

DANMARKS MUSEUM FOR LYSTSEJLADS

UNDERHOLDNING/SEVÆRDIGHEDER

Frederiksø, Svendborg
lystsejlads.dk
Åbningstider: Åbent hele året, se tider på
hjemmesiden

EGESKOV SLOT
Egeskovgade 18, Kværndrup
tel: +45 6227 1016
egeskov.dk
Åbningstider:
27/4-22/6 kl. 10-17 (Slot kl. 11-17)
23/6-12/8 kl. 10-19 (Slot kl. 10-19)
13/8-31/8 kl. 10-18 (Slot kl. 11-18)
1/9-21/10 kl. 10-17 (Slot kl. 11-17)
Entré dagsbillet:
27/4-22/6 + 1/9-21/10
Park, udstillinger & slot: Voksen kr. 190,00.
Børn 4-12 år kr. 110,00.
23.6. - 31.8.
Park, udstillinger: Voksen kr. 190,00.
Børn 4-12 år kr. 110,00
Park, udstillinger & slot: Voksen
kr. 220,00. Børn 4-12 år kr. 130,00

EGESKOV MØLLE
Grønnebjerg 1, Kværndrup
egeskov-moelle.dk
Sidste søndag i måneden kl. 13-16
Lukket sidste søndag i december.

EGEBJERG MØLLE NATURRUM
Alpevej 36, Stenstrup
Åbent hele året – gratis entré
egebjergmolle.dk

40

DANMARKS FORSORGSMUSEUM
– en del af SVENDBORG MUSEUM
Grubbemøllevej 13, Svendborg
Tel: +45 6221 0261
svendborgmuseum.dk
Se hjemmesiden for aktiviteter
og udstillinger
Åbningstider: 13/2-21/12
Tirsdag - søndag kl. 10-16
(mandag lukket)
Første søndag i måneden fra marts
til december er der gratis entré og gratis
rundvisninger kl. 11 og 13
Entré: Voksne kr. 50 – Børn under
18 år gratis. Rabat for studerende, pensionister og grupper.

JOHANNES JØRGENSENS
MINDESTUER
Fruestræde 15, Svendborg
svendborgbibliotek.dk
Tel: + 45 6223 5000
Åbningstider: Tirsdage kl. 14-16
Juli & august: Tirsdage, onsdage
og torsdage kl. 14-16.
Lukket i december og januar måned.
Gratis entré

LANDET KIRKEGÅRD
Elvira Madigansvej 39 A, Landet, Taasinge.
Gravsted for Elvira Madigan & Sixten Sparre

SAK KUNSTBYGNING
Vestergade 27-31, Svendborg
Tel: + 45 6222 4470. www.sak.dk
Åbningstider:
Tirsdag - søndag kl. 11-16 i udstillingsperioderne – se hjemmesiden for aktiviteter
og udstillinger.
Entré: Voksne kr. 40,00. Studerende & pensionister kr. 30,00. Børn u.14 år gratis. Gratis
entré for alle på ferniseringsdagen.

Åbningstider
& priser
NATURAMA
Dronningemaen 30, Svendborg
Tel: +45 6221 0650
naturama.dk
Åbningstider:
Lavsæson: 7/2-29/6 & 4/9-25/11
Åbent : Tirsdag - søndag kl. 10-16
Højsæson: 10/2-18/2 & 24/3-2/4
& 30/6-2/9 & 13/10-21/10
Åbent: Alle dage kl. 10-17
December og januar måned: LUKKET
Entre: Lavsæson: Voksne kr.110,00
Højsæson: kr. 140,00
Børn under 18 år gratis.

TÅSINGE MUSEUM
Kirkebakken 1, Bregninge
Tel: +45 6222 7144
& +45 6322 5091
taasinge-museum.dk
Åbningstider :
1/6-31/8: Torsdag - søndag kl. 11-16
1/9-15/9:Torsdag - søndag kl. 11-16.
Entré: Voksne kr. 40,- Børn: gratis
Grupper kr. 30,- pr. person

VALDEMARS SLOT
Slotsalléen 100, Troense, Taasinge
Tel: +45 6222 6106
valdemarsslot.dk
Åbningstider:
24/3 - 2/4: Påskeåbent 10:00 -17:00
27/4 - 23/9: Alle dage 10:00-17:00
2/7 - 5/8: Åbent alle dage 10.00 til kl. 19.
Åbent i uge 42 (efterårsferien).
Gammeldags julemarked
1.-2. december og 8.-9. december 2018
Entre: Voksne kr. 105,00
Børn 4-12 år: kr. 55,00.
Billet til parken bag ved slottet kr. 25,00
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Foto: Levon Biss
UNDERHOLDNING/SEVÆRDIGHEDER

Microsculpture
Naturamas nye smukke særudstilling

2018 er insekternes år på Naturama. Oplev ”Microsculpture” insektportrætter af
Levon Biss. Her kan du studere insekternes mikroskopiske verden, som det aldrig
har været muligt før, og du kan godt forberede dig på noget STORT.
Når et insekt fotograferes gennem et mikroskop, kan der kun stilles skarpt
på en meget lille del af dyret. Men er man tålmodig og dedikeret som
den britiske fotograf Levon Biss, kan flere tusinde af sådanne
mikroskop-billeder samles til ét fotografi, hvor hele insektets
krop er i knivskarpt fokus.

ÅRSKORT
Entré
Børn (0-17 år)
Voksne
Grupper (min. 10 voksne)
Børn (0-17 år)

Åbningstider & perioder
Gratis

7. feb – 29. jun
13. aug – 25. nov
110 kr.
Åbent tirsdag-søndag kl. 10-16
19. maj – 21. maj
85 kr. + Pinseferie
Gratis

Voksne

140 kr.

Grupper (min. 10 voksne)

115 kr.

Vinterferie
Påskeferie
Sommerferie
Efterårsferie

10. feb
24. mar
30. jun
13. okt

–
–
–
–

BØRN
GRATIS
G
ADGAN

VOKSEN
229 KR.

18. feb
2. apr
12. aug
21. okt

Åbent alle dage kl. 10-17

Januar og december holder vi LUKKET

Dronningemaen 30 · 5700 Svendborg · T. 62 21 06 50
Se mere på naturama.dk
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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ØHOP
HØJESTENE
til SKARØ - DREJØ

med

PRISER 2018

PERIODER

30/06 - 31/08

01/01 - 29/06
01/09 - 31/12

VOKSEN kr. 110
BARN
kr. 60
CYKEL
kr. 25

SVENDBORG
MF HØJESTENE
SVENDBORG · SKARØ · DREJØ

kr. 70
kr. 35
kr. 15

Rejse mellem øerne er GRATIS!
Alle billetter er Tur/Retur

UNDERHOLDNING/SEVÆRDIGHEDER

Lav et Øhop - eller bliv hele
dagen på en af de skønne øer.
Tag færgen Højestene som
sejler fra Svendborg året rundt.

SKARØ

TÅSINGE

DREJØ
HJORTØ

De med gult markerede afgange sejles på fredage hele året
rundt, samt på søndage og helligdage i perioden 1/5 - 31/8
Z Skarø anløbes på alle ture i perioden 1/5 - 31/8. I perioden
1/9 - 30/4 anløbes Skarø kun hvis der er rejsende.
X Sejler ikke på søn.- og helligdage i perioden 1/9 - 30/04

VISUALMAPS.DK

S

FARTPLAN FOR HØJESTENE 2018

Ø

V

N

Drejø
Skarø
Svendborg

AFG.
AFG.
ANK.

06 . 10 x
06 . 40 x
07 . 25 x

08 . 45
09 . 15 z
10 . 05

13 . 15
13 . 45 z
14 . 30

16 . 05
18 .50 x
16 . 35 z 19 . 20 xz
17 . 20
20 .10 x

Svendborg
Skarø
Drejø

AFG.
AFG.
ANK.

07 . 30 x
08 . 05 xz
08 . 40 x

11 . 00
11 .35 z
12 .20

14 . 45
15 . 20 z
16 . 00

17 . 30
20 . 15 x
18 . 00 z 20 . 45 xz
18 . 45
21 .30 x

RET TIL ÆNDRINGER I FARTPLANEN FORBEHOLDES.

SKARØ - DREJØ - HJORTØ - AVERNAKØ - LYØ - BJØRNØ

Tag på Ø-HOP
i det skønne Sydfynske Øhav
Få en eller flere dages oplevelser på de Sydfynske øer!
På www.ø-hop.dk kan du læse om øerne, færgerne,
attraktionerne og booke dit eget personlige ø-hop.

SEJL FRA SVENDBORG ELLER FÅBORG HAVN
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INFORMATION
Svendborg Havnekontor
Jessens Mole 6
5700 Svendborg
Tel: +45 6223 3000
(Svendborg Kommune)
Mandag - onsdag kl. 9-15
Torsdag kl. 10-16.30
Fredag kl. 9-14
RESERVER & KØB BILLET
www.hoejestene.dk

SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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Svendborg Havn er…

~
~
~
~

Lyse sommeraftner og slentreture langs vandet
Smagen af en lun fiskefrikadelle fra fiskehandleren
Vinden i håret, når færgerne sætter kurs mod øhavet
Udsigten til træskibsværftet, hvor de store
skonnerter bliver halet på bedding

DET MARITIME SVENDBORG

~ Lyden af veteranfærgen Helge, der tøffer ud på
sine rundture
~ Skoven af master, når havnen fyldes af sejlere under
de store kapsejladser
~ Træskibene, der ligger og duver i fortøjningerne ved
Sejlskibsbroen
~ Synet af et marsvin, der boltrer sig i havneløbet
~ En tidlig morgentur i kajakken

SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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Frederiksø

DET MARITIME SVENDBORG

ER UNDER FORVANDLING

Engang var Svendborg Værft på Frederiksø én af byens største
virksomheder. Værftet er for længst lukket, men værkstederne og
hallerne ligger her stadig. Overalt er der spor fra dengang der blev
bygget store stålskibe på øen. Hvordan kan fremtidens Frederiksø
se ud? Det afprøver Svendborg Kommune sammen med en bred vifte af partnere. Hvor der før var motorprøverum er der nu spillested
og cocktailbar. Der er museum i den gamle rørsmedje, kulturhus
i kantinen og gallerier i de gamle lagerrum.
På kajen er der anlagt petanquebaner og picnicpladser, og besøgende er mere end velkomne i de gamle bygninger. Så stik hovedet ind
og oplev mødet mellem det gamle værft og alle de kreative erhverv,
der er flyttet ind i de seneste år.

44
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SKULPTURIUM
På 1. sal i Snedkeriet, hvor værftsarbejderne i sin tid fremstillede
inventar til de store skibe, har Sven
Hansen sit værksted. Han støber
skulpturer i bronze, og hver mandag
og fredag kl. 9-15 kan besøgende
følge den fascinerende proces fra de
første skitser til den færdige skulptur.
Sven fortæller gerne, imens han jonglerer med ler, voks og gips, værktøj
og støbeforme, og skulle en gæst få
mod på mere, afholder han kurser
flere gange om året.
HÅNDVÆRFTET
I stueetagen, med indgang direkte
fra kajen, har tre kvinder indrettet et
hyggeligt værksteds- og butiksfællesskab med smykkedesign, strik og
keramik. Der er åbent onsdag eftermiddag og fredag/lørdag kl. 10-14.

CYKELTUTTEN
På bagsiden af Snedkeriets gule murstensbygning ligger Cykeltutten, hvor
flygtninge sætter cykler i stand sammen med lokale frivillige. Imens øver
de sig i dansk og får en introduktion
til den særlige danske cykelkultur.
Som en sidegevinst får de cyklen
med sig hjem bagefter. Cykeltutten
står også for Svendborg Cykeludlejning. svendborgcykeludlejning.dk
KAMMERATERIET
Populært spillested med livebands,
DJs og dansegulv. Hele sommeren
omdannes kajen foran Kammerateriet til en hyggelig havnebar med cocktails og tapaskøkken direkte ned til
vandet. Byens bedste sted at
nyde solnedgangen!

UNDERWAERK
Under metaltrappen lige til venstre
for Kammerateriet ligger galleriet
Underwaerk i en gammel lagerbygning. Et energisk sted, der sprudler af
kreativ energi. Sommeren igennem er
der skiftende udstillinger og arbejdende værksted, musik og events. Lokale
kunstnere udstiller malerier og skulpturer i jern og kobber i et spændende
samspil med kunstnere udefra. Kig
ind! Hele sommeren er der åbent
kl. 12-17, undtagen mandag.
FLERE OPLEVELSER PÅ FREDERIKSØ
• Danmarks Museum for Lystsejlads
• woodnwonder
• Center for Maritim Arkitektur
• Kultutten
• Snedkersammenslutningen
• Child of Gaia
• Fælles Atelier:
Kim Hedeman og Lars Lauge
• Art Studio Maria Rolling
• Happy Ending Skateboarding
• Naturskolen
• Studio-Ø
• DOK57 Musik Snedkeriet

Følg med i alt, der sker på Frederiksø:
Facebook: Fremtidens havn / Facebook: Frederiksø - kunst og kultur

SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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KUNSTHAL VED SIDEN AF
På 1. sal i Snedkeriet driver en gruppe kunstnere et nonprofit udstillingssted i en rå industrihal. Året igennem
er der skiftende udstillinger med
unge samtidskunstnere fra ind- og

udland. Åbent torsdag kl. 15-18 og
lørdag-søndag kl. 12-16. Kig også ind
i smøgen mellem Snedkeriet og den
tilstødende bygning, hvor to små
sprøjtemalingsrum fra værftets tid er
blevet omdannet til bittesmå udstillingsrum. De er oplyst, så kunstinstallationerne kan opleves døgnet rundt.
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sculptural sustainable handcrafted furniture

woodnwonder

sculptural,
sustainable,
Custom handmade
furniture
handcrafted
furniture.Denmark.
made in Svendborg,
Custom
made.
A Danish
Made from
locally
grown design.
wood
Made
in Denmark
Bente
by female
sculptor,byfurniture
Hovendal,
a female
designer and
naturefurniture
lover
designer,
sculptor and
Bente Hovendal.
nature lover.

woodnwonder
hovendal denmark

woodnwonder.com

• Restaurering af gamle skibe, træ/stål
• Reparation
• Nybygning
• 2 beddinger på 150 tons og 350 tons
• Flydedok 1000 tons

DET MARITIME SVENDBORG

v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · DK-5700 Svendborg
Tel. +45 62 21 02 68 · Fax +45 62 22 46 66
E-mail: info@ring-andersen.dk

l 40 historiske både i udstillingen
l Sejlsimulator og børneaktiviteter
l Café og lounge
l Besøgsværksted
l Udstilling om Juniorbåden, 90 år

Museet er åbent hele året. Se åbningstider på hjemmesiden, Frederiksø 16F, 5700 Svendborg, Telefon +45 30 624 625

w w w. ly s t s e j l a d s . d k
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SVENDBORG CLASSIC REGATTA
KLASSISKE LYSTBÅDE DYSTER I DAGENE 9.-11. AUGUST 2018

DET MARITIME SVENDBORG

DEN TRADITIONSRIGE REGATTA I SVENDBORG ER
ET SAMLINGSPUNKT FOR ALLE MED INTERESSE
FOR AT BEVARE DE KLASSISKE LYSTBÅDE
I regattaen deltager fine, gamle lystbåde bygget i træ og
glasfiber. Fælles for dem er, at de er konstrueret før 1970.
Sejladserne afvikles på Lunkebugten mellem Tåsinge og
Langeland. Når bådene ikke er på vandet, ligger de side
om side ved Jessens Mole på Svendborg Havn og kan
beundres af alle forbipasserende.

STÆVNETS HØJDEPUNKTER
• Sophus Weber Race for klassiske træbåde
• Bent Aarre Cup for klassiske glasfiberbåde
• Distancesejlads for alle både ind gennem
Svendborg Sund

• Motorbådsløb og ringridning ved Honnørkajen
• Regatta-tour. En tursejlads for de sejlere,
der ikke sejler kapsejlads
• Morgenmad, middag og fest i Maritimt Centers
fine, gamle pakhus
Mere information og tilmelding på classicregatta.dk
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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STIK TIL SØS MED FIRMAET ELLER FAMILIEN
To timer, en halv eller hel dag – vi planlægger turene helt efter jeres
ønske. Undervejs kan I få noget godt at spise, være med til at sætte
sejlene, lægge til ved en ø, tage fiskestænger med eller ankre op i en
bugt og bade fra skibet. Mulighederne er mange.
Alle skibene er godkendt af Søfartsstyrelsen og bliver ført af professionelle søfolk. Det kræver ingen forkundskaber at være med til at
sætte sejlene. Alle kan være med.

LEJ DET STEMNINGSFULDE HAVNEPAKHUS

DET MARITIME SVENDBORG

Vi har de store sejlskibe liggende lige udenfor vinduerne, og skipperne har deres gang i huset. Den maritime stemning er helt intakt, og
derfor bliver vores pakhus ofte brugt som ramme om private fester
og firmaarrangementer. Her er tønder og tovværk, gamle sejl, solide
bjælker og store portåbninger ud mod vandet. Vi har plads til 160
spisende, 200 konferencedeltagere eller 350 receptionsgæster.
Kombiner gerne dagen i pakhuset med en sejltur på de gamle træskibe, der kan hente gæsterne lige udenfor.
Maritimt Center Danmark
- en del af SvendborgEvent,
6223 6954
maritimtcenter@svendborg.dk
maritimtcenter.dk

Sejlture med Skonnerten Meta
Tag på en skøn tur ud til en af øerne eller nyd en
solnedgangstur i det smukke sydfynske øhav.
25. juni – 26. august 2018
Fra Svendborg
Søndag, mandag og tirsdag
Øtur til Skarø kl. 10-14
Solnedgangstur kl. 19-21
Fra Rudkøbing
Onsdag og fredag
Øtur til Strynø kl. 10-14
Solnedgangstur kl. 19-21
Fra Marstal
Torsdag
Øtur til Strynø kl. 10-14
Solnedgangstur kl. 19-21

48
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Billetter
Online på billet.dk
eller på Turistbureauet,
Havnepladsen 2
i Svendborg.
Øture:
Voksne 325 kr. / børn 225 kr.
Solnedgangsture: Voksne
225 kr. / børn 175 kr.
Mad må medbringes,
drikkevarer købes
om bord.

SVENDBORG
SVENDBORG 2018
2018 –– ØHAVETS
ØHAVETS HOVEDSTAD
HOVEDSTAD
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Fyn Rundt for
bevaringsværdige skibe

Mød dem til en festlig modtagelse i
havnene om eftermiddagen - eller tag
selv med på turen! Det kræver ingen
forkundskaber, og alle er velkomne.
Sejl med en enkelt dag
Flere af skibene tager gæster med for
en enkelt dag. Så påmønstrer du om
morgenen, er med under hele dagens
sejlads, spiser frokost om bord og afmønstrer, når hele feltet ankommer til
den næste havn samme eftermiddag.
Prisen er 900 kr. inkl. morgenmad på
havnen og frokost om bord.
Sejl med hele ugen
Andre skibe tager gæster med hele

ugen. Alle deltager i gøremålene om
bord, og inden længe er gæsterne
ligeså grebet af sejladsen som den
faste besætning. Sejladsen er en venskabelig kappestrid skibene imellem,
og sammenholdet om bord, den gode
mad og hyggen i havnene om aftenen
er en stor del af oplevelsen. Prisen er
5-6.000 kr. inkl. fuld forplejning, dog
ikke drikkevarer.
Festlig afslutning i Svendborg
Fredag i uge 30 slutter sejladsen altid
i Svendborg. Skibene ankommer i
løbet af eftermiddagen, og indtil da
er der aktiviteter for hele familien i og
omkring Maritimt Centers pakhus.
Det er altid spændende at se besætningerne arbejde, når de lægger de
mange skibe til samtidigt, og bagefter
er det muligt at komme om bord og
besøge nogle af dem.

Om aftenen er der middag og fest for
de ca. 500 besætningsmedlemmer og
gæster, hvor vinderne af den kammeratlige kapsejlads kåres.

RUTEN I 2018
23. juli:
24. juli:
25. juli:
26. juli:
27. juli:

Bogense til Middelfart
Middelfart til Assens
Assens til Ærøskøbing
Ærøskøbing til Faaborg
Faaborg til Svendborg

VIL DU MED?
Kontakt Maritimt Center Danmark
på maritimtcenter@svendborg.dk
eller telefon 6223 6954, hvis du vil
sikre dig en plads om bord.

SE MERE PÅ FYN-RUNDT.DK
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Hvert år er det en af sommerens
store begivenheder, når 30-40
store, velbevarede sejlskibe tager
turen rundt om Fyn.
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LYSTFISKERI PÅ SYDFYN

Havørred
– og meget mere!

På Sydfyn har mange lystfiskere gennem tiden fået opfyldt
drømmen om at fange den store, sølvblanke havørred.
Takket være den fælles fynske indsats, Høvørred Fyn, er
de fynske kyster i dag er et fantastisk sted at fiske efter
havørred. Kommer du i maj, vrimler det desuden med
hornfisk, og senere på sommeren er der også fede fladfisk
og makrel i de sydfynske farvande.
Du finder gode fiskepladser ved Purreskov, Elsehoved, Ballen,
Lehnskov Strand og Maegaards Odde. På Thurø er det godt at
kende strækket fra Øgavl til Thurø Rev, og på Tåsinge kan du
fange havørreder ved Valdemars Slot, Stenodden, Vornæs og
Skansen. Se mere på visitsvendborg.dk/fiskeri-svendborg

UD I DET BLÅ

Husk fisketegn
Det er gratis at fiske, men husk det obligatoriske fisketegn,
som du køber på Turistbureauet, Havnepladsen 2,
eller fisketegn.dk
117 fine, fynske fiskepladser
På Turistbureauet kan du også købe bogen ’117 fine, fynske
fiskepladser’, der er udgivet på dansk, tysk og engelsk. Den
rummer gode kort og præcise beskrivelser, der gør det nemt
at finde den helt rigtige fiskeplads, alt efter årstid, fiskemetode og vindretning.

50

Fisketure med lokal guide
At sejle ud med en lokal fiskeguide, der kender alle de gode
steder i Det sydfynske Øhav, er en helt særlig oplevelse. Claus
Eklundh Christensen fra Boatfishing.dk har et helt livs erfaring
med fiskeri og er certificeret fiskeguide. Han er en fantastisk
formidler og har plads til fire gæster i båden, når han tager på
jagt efter havørred eller årstidens fisk, som fladfisk,
makrel eller hornfisk. Se mere på boatfishing.dk
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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Oplevelser i kajak
DET SYDFYNSKE ØHAV ER ET HELT
ENESTÅENDE FARVAND FOR KAJAKROERE
Turforslag
En tur, hvor alle kan være med, er ruten fra Vindebyøre til
Valdemars Slot på Tåsinge. Det er et sjovt farvand at ro i, for
det er smalt og snoet og med meget at kigge på: Gamle
vandmøller, huse og haver i den gamle skipperby Troense,
skovstykker helt ned til kysten, små strande og bådebroer.
Alle steder er der mulighed for at trække kajakken op på
stranden for at holde hvil, og ved Valdemars Slot kan man
belønne sig selv med en is.
Ny havkajak guidebog
20 turforslag, oversigtskort og
fem detaljerede rokort med alt
hvad du har brug for, når du
begiver dig ud i Det sydfynske
Øhav. Køb bogen i Turistinformationen, Havnepladsen 2

Aftentur

i Thurøb

und

Havkajak & Undervandsjagt i det sydfynske øhav
• Butik

• Webshop

• Kurser

• Havkajak

• SUP & SUP Polo

• Udlejning

• Undervandsjagt

UD I DET BLÅ

www.nicusnature.com
4041 8982 • Vindebyørevej 31b, 5700 Svendborg • info@nicusnature.com
Åbningstider: Alle dage 9:00 - 12:00 & 14:00 - 18:00 (Mandage dog lukket)

190x135_svenborg-magasin_nov2016.indd 1
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UD I DET BLÅ

VANDRETUR PÅ ØHAVSSTIEN
Det smukke sydfynske øhav med sine 55 øer og holme,
beskyttede kyster, skove og bløde bakker er en helt enestående naturoplevelse. Den 220 km lange Øhavssti snor
sig gennem det hele og er uden overdrivelse en af Danmarks mest fantastiske vandreruter.

Guidebog til hele ruten
I bogen ‘Øhavsstien’ får du 21 turbeskrivelser med detaljerede kort og praktiske informationer. Du finder også
inspiration og hjælp til planlægningen af vandreturen,
med og uden børn. Kr. 150,-

En folder for hver etape
En serie gratis foldere beskriver hver enkelt etape
– fra Faldsled i vest til Lundeborg i øst, over Tåsinge,
Langeland og Ærø. Nok til flere vandreferier eller blot
en dejlig dagstur ud i det grønne.

Oplevelseskort over hele øhavet
Et gratis oversigtskort over hele det sydfynske øhav med
faciliteter, ruter og forslag til oplevelser i området.

52

Find det hele på Turistbureauet, Havnepladsen 2
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DE BEDSTE STRANDE
Christiansminde
I gåafstand fra bymidten ligger en fin sandstrand med
iskiosk, legeplads, minigolf, boldbaner og et dejligt
skovområde lige i nærheden.

Valdemars Slot
Lige ved slottet ligger en dejlig, børnevenlig sandstrand
ud til Lunkebugten. I den lille pavillon ved vandet er der
indrettet café, og der er en minigolfbane ved slottet.

Smørmosen
Svendborgs bedste badestrand ligger naturskønt
på Thurø med legeplads, grill- og iskiosk, minigolf
og badebro med rutjebane.

Lundeborg
Ved siden af den hyggelige, lille havn i Lundeborg
ligger stranden med iskiosk og en rigtig fin legeplads
oppe bagved.

UD I DET BLÅ

OVERNAT I DET FRI
Er der noget bedre end at sove under åben himmel?
Langs de sydfynske kyster ligger der en lang række
shelterpladser i naturskønne omgivelser, lige ud til
vandet. En fantastisk mulighed for at overnatte i det
fri, hvad enten du kommer på cykel, i kajak eller i
vandrestøvler.
Alle shelters kan bookes i forvejen, så du er sikker på,
at der er ledigt, når du ankommer. Se hvor du finder
shelterpladserne og book din overnatning på
bookenshelter.dk
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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Dykkerspots
i Det Sydfynske Øhav
ØHAVET RUMMER HELE 22 FORSKELLIGE DYKKERSPOTS, LIGE FRA
FASCINERENDE VRAG- OG NATURDYK TIL UDFORDRENDE STRØMDYK.

UD I DET BLÅ

Færgen M/F Ærøsund
Et af de mest spektakulære dykkerspots er den gamle
færge M/F Ærøsund, der i 40 år sejlede mellem Svendborg
og Ærøskøbing. Nu ligger færgen på 20 meter vand ud
for den sydfynske kyst og er ved at forvandle sig til et af
Danmarks mest interessante kunstige rev.
Et fantastisk dykkerspot, der for alvor har sat fokus på,
hvor attraktivt Det sydfynske Øhav er for dykkere. Har du
lyst til at udforske M/F Ærøsund og livet omkring vraget,
kan du tage udgangspunkt fra slæbestedet på Rantzausminde Lystbådehavn.
Gps 55.0350000, 10.4566670

54

Tyske torpedobåde
Lige ud for Valdemar Slot på Tåsinge ligger fire tyske
torpedobåde, som tyskerne selv sænkede i maj 1945.
Der er mange detaljer på vragene, som stadig kan ses,
bl.a. luger, motordele, gelændere og torpedorør.
Vragene ligger inden for en kvadratkilometer og i max.
ti meters dybde, så alle dykkere kan være med her.
Gps 55.013170, 10.694020
Alt, hvad du har brug for at vide om dykkerspots,
luftstationer, bådleje og overnatningssteder,
finder du på dyk-sydfyn.dk
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SVANNINGE
BAKKER

Lohals

SVENDBORGSPORET

Faaborg

PIPSTORN
SKOVHUGGEREN

Svendborg

Lan

gela

nd

DÅDYR
SPORET

Ærø

OPLEV NOGET AF DET BEDSTE
MOUNTAINBIKING I DANMARK.
FEM UNIKKE OG VELAFMÆRKEDE SPOR I EN STORSLÅET
NATUR, HVOR ALLE BLIVER
UDFORDRET – UANSET NIVEAU.

Mountainbiking på Sydfyn
Svanninge Bakker
En sand klassiker på Sydfyn. 6,5 km i et spektakulært
terræn. Gratis.
Start: Odensevej, Faaborg.
Gps 55.1274, 10.2561

Skovhuggeren
Kåret til et af Danmarks ti bedste mountainbikespor i
Politiken. 15 km mountainbikeoplevelse udover det
sædvanlige. Betalingsspor. www.skovhuggeren.com
Start: Alpevej, Stenstrup.
Gps 55.0974, 10.5128

Pipstorn Skov
Et lille lækkert spor på knap 4 km i den kuperede Pipstorn
Skov. Sværhedsgraden er let, men sværere sløjfer kan
tilvælges.
Start: Lucienhøj, Faaborg. Betalingsspor.
Gps 55.0878, 10.2879

Dådyrsporet, Valdemars Slot
Old-school singletracks på den fede måde.
5 km med 130 højdemeter. Råt, simpelt og en fabelagtig
udsigt. Betalingsspor. www.valdemarsslot.dk
Start: Ved Valdemars Slot.
Gps 55.0236,010.6541.

HUSK: Kør ansvarligt og vis hensyn. Brug af sporene sker
på eget ansvar. Hold dig på de afmærkede spor.
Orienter dig på forhånd om adgang og betaling.

UD I DET BLÅ

Svendborg Mountainbike-spor
99% singletrack midt i Svendborg og kun et stenkast
fra stranden. 8,5 km med høj ”fun-faktor”. Gratis.
Start: Hallindskovvej, Svendborg.
Gps 55.0642, 10.6506

Se mere på mtbsydfyn.dk
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UD I DET BLÅ

Ta’ på
cykelferie
Bike Friends - Cykelvenner
Et samarbejde på tværs af Det
Sydfynske Øhav, hvor vi gør noget
ekstra for dig som cykelgæst.
Her finder du som minimum
pumpe, lappegrej og drikkevand.
Rigtig god tur!
Se mere på visitsvendborg.dk/
bike-friends-cykelvenner

56
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Tåsinge rundt – 21,6 km
➊ Svendborgsundbroen
- Nyd udsigten fra 40 meters højde
➋ Vindeby Lystbådehavn
- Køb en is på den hyggelige havn
➌ Den gamle skipperby Troense
- Besøg den idylliske Grønnegade
➍ Valdemars Slot - Besøg slottet, tag et hvil i
tepavillonen eller nyd en frokost i restauranten
➎ Ambrosius Egen

➏

j
eve
ens
Od

Fåb
org
vej

TURFORSLAG

- Imponerende 400 år gammelt egetræ
Nørreskoven - Her endte Elvira Madigan
og Sixten Sparre deres dage
Landet Kirkegård
- De to elskende ligger begravet her
Bregninge Kirke
- Nyd udsigten fra øens højeste punkt
Taasinge Museum - Folkemindesamling
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Overalt er der mindre veje væk fra landevejenes trafik, og langs kysten kan I nyde en enestående udsigt
over øhavet. Bløde bakker og idylliske stråtækte huse.
Vejboder med jordbær og ærter og skønne overnatningsmuligheder i det fri.
Det er Sydfyn, når det er allerbedst!

Sydfyn Roadbook_nye_POI_2.indd 17

Svendborg er et ideelt udgangspunkt for
cykelture i det sydfynske.

2 km
1 : 50 000

Ruten på Tåsinge er markeret med lilla

Bogen ’17 Cykelture omkring Det sydfynske Øhav
indeholder kort og detaljerede beskrivelser af
ruterne, der strækker sig 466 km rundt om hele
øhavet. Bogen koster 70 kr. og kan købes på
Turistbureauet.

Hvad enten du foretrækker telt og sovepose eller
en komfortabel campingvogn, er der flere hygge  imellem. Alle er de
lige campingpladser
atvælge
Åbyskov
Camping
Åbyskovlige
Strand
Camping
smukt beliggende
ud til vandet,
og indkøbsmulighederne er aldrig langt væk.
Skårupøre Strandvej 74 // 5881 Skårup
Se næste side
(+45) 6223 1320
www.camping-aabyskov.dk · aabyskov@dcu.dk

OVERNATNING

Campingpladser

Rantzausminde Camping
Lille hyggelig plads ved Svendborg Sund
A small and charming campsite right next to Svendborg Sound
Kleiner, beschaulicher Campingplatz am Svendborg Sund

Rantzausminde Camping
Rantzausmindevej 215 // 5700 Svendborg // (+45) 2030 6112
www.fyn-camping.dk // birgitte2@mail.dk
Åbent fra påske til 1. okt. // Open from Easter until 1 October // Öffnungszeiten: Von Ostern bis 1. Okt.
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En sjov familie udflugt
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Åben /Open/
Geöffnet von
23.3 - 30.9 2018

Oasen
ved

Vindebyøre

Svendborg Sound

SVENDBORG SUND
CAMPING
- oasen ved Vindebyøre

Vindebyoerevej 52 · 5700 Svendborg
SVENDBORG
Mobile phone
+45 2172 0913 SUND
CAMPING
maria@svendborgsund-camping.dk
- oasen ved Vindebyøre
www.svendborgsund-camping.dk

SVENDBORG SUND
CAMPING
- The Oasis at Vindebyøre

SVENDBORG SUND
CAMPING
- The Oasis at Vindebyøre

SVENDBORG SUND
CAMPING
- die Oase am Vindebyøre

SVENDBORG SUND
CAMPING
- die Oase am Vindebyøre

Skårupøre amping
Skårupøre Strandvej 56a · DK-5881 Skårup
T: +45 6223 2147 · mail: hck@ny-post.dk
www.skaarupoerecamping.dk

OVERNATNING

En sjov familie udflugt

Oplev eventyret

✶✶✶✶✶

Giv familien en sjov dag ved vandet med
eventyrlige legepladser, restaurant, fodboldgolf,
indendørs badeland og “Den Lille Havfrue”
- vores helt nye udendørs vandland.

✶✶✶✶✶

Se mere på bosore.dk

58svendborg_190x89_2017_DK.indd
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Overnatning
Er du på udkig efter et luksushotel
helt nede i strandkanten? Et byhotel
lige dér, hvor det hele sker – eller
måske hellere et slotsophold i
smukke omgivelser? Her er noget
for enhver smag og i alle prisklasser.

Broholm Slot
• Hotel & Restaurant

• Festarrangementer

• Gourmet ophold

• Feriebolig

• Kurser & Konferencer

• Fiskelodge

Åbent hele året

Broholm Slot
Broholmvej 32, 5884 Gudme, (+45) 6225 1055
www.broholm.dk
bro@broholm.dk

Hotel Ærø . Brogade 1-3 . 5700 Svendborg . tlf: (+45) 6221 0760 . www.hotel-aeroe.dk . post@hotel-aeroe.dk

SVENDBORG

OVERNATNING

Gå i Elvira Madigans fodspor og oplev hygge, tradition og ægte dansk kvalitet på havnefronten i Svendborg

RE STAUR ANT

SVENDBORG

Restaurant Ærø . Brogade 1 . 5700 Svendborg . tlf: (+45) 4120 0976 . www.restaurant-aeroe.dk . mail@restaurant-aeroe.dk
SVENDBORG 2018 – ØHAVETS HOVEDSTAD
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UFORGLEMMELIGE

OPLEVELSER

CMYK kode: C= 100% M= 34% Y=0% K=2%
Pantone farve: 3005

FERIE
I NATURSKØNNE RAMMER
HOTEL CHRISTIANSMINDE HAR
NATUREN LIGE UDEN FOR DØREN,
- BYEN FINDER DU RUNDT OM HJØRNET

NORDISK
INSPIRERET MAD

Omkranset af Svendborg Sund, skov og grønne
områder og alligevel tæt på Svendborgs hjerte,
byder Hotel Christiansminde på de bedste
rammer til en aktiv ferie med kajak, vandrestøvler, cykel, dykkerudstyr m.m.

Vores restaurant byder på nordisk
inspireret mad hele året, gerne
tilberedt af sæsonens gode lokale
råvarer.

Er du mere til afslapning og nydelse, - foreslår
vi en tur på badestranden eller en dag på din
egen balkon / terrasse med enestående udsigt
over vandet.

LÆS MERE PÅ WWW.CHRISTIANSMINDE.DK
FOR AKTUELLE OPHOLD OG MENUER

TEGNESTUEN1.DK

HOTEL CHRISTIANSMINDE
Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg, Tel: +45 62 21 90 00

i centrum af Danmarks hyggeligste handelsby
Best Western Plus Hotel Svendborg har et væld af tilbud på forskellige ophold
med bl.a. koncerter, oplevelser i det sydfynske og vores hyggelige Restaurant
Krinsen der byder på spændende menuer og lækre buffetter.

OVERNATNING

Se kommende arrangementer og tilbud på www.hotel-svendborg.dk
eller følg med på vores Facebook.
Få et godt tilbud på telefon +45 6221 1700 eller via booking@hotel-svendborg.dk
Læs mere om Best Western Plus Hotel Svendborg på www.hotel-svendborg.dk
Centrumpladsen 1

5700 Svendborg

Tlf. +45 6221 1700

booking@hotel-svendborg.dk

www.hotel-svendborg.dk

på havnen og tæt på pulserende handels- og kulturliv

Bedste pris
i Svendborg

Book din hotelferie på telefon +45 6221 1700 eller via booking@hotel-garni.dk
Læs mere om Hotel Garni på www.hotel-garni.dk
Toldbodvej 5

60

5700 Svendborg

Tlf. +45 6221 1700

booking@hotel-garni.dk

www.hotel-garni.dk
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Restaurant, Lounge & Bar
Terrasse & smuk udsigt til sundet
Fest, bryllup & Romantiske Getaways
Business Events
RESERVATION: +45 6221 2525 • WWW.STELLAMARIS.DK
STELLA MARIS HOTEL DE LUXE • KOGTVEDVÆNGET 3 • DK-5700 SVENDBORG • T: 6221 2525 • E: HOTEL@STELLAMARIS.DK

Perlen ved
Svendborgsund
Restaurant/Terrasse
Overnatning

Strandgade 5, Tåsinge . 5700 Svendborg
Tlf. 62 22 54 12 . mail@hoteltroense.dk
www.hoteltroense.dk

VI KAN MERE... - end du tror!

OVERNATNING

Svendborg har det hele, hvis du holder af storbyens
pulserende liv og foretrækker korte gåafstande.
Der er skønne caféer og restauranter, inspirerende
butikker samt en maritim havn fuld af
aktiviteter. Danhostel Svendborg er et moderne
5 stjernet vandrerhjem, som ligger i hjertet af
Svendborg.
Sydfyn er ideel til cykelture ud i den
skønne natur. Vi er certificeret
bed + bike og tilbyder attraktive
forhold til cykelgæster.

Se vores
hjemmeside for
eventuelle
TILBUD

Prøv vores store
morgenmadsbuffet

kr. 75,Vestergade 45 · DK-5700 Svendborg · Tlf: +45 6221 6699
Følg os på Facebook · dk@danhostel-svendborg.dk · www.danhostel-svendborg.dk
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Johannes
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Schwimmhalle
Swimming Centre

Svømmehal

Kino / Cinema

Biograf
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Praktiske oplysninger
AMBULANCE:
Tel: 1 1 2
POLITI:
Tel: 1 1 4
LÆGEVAGT: Tel: +45 7011 0707
SKADESTUE:
OUH Svendborg Sygehus,
Valdemarsgade 53, Svendborg
Tel: + 45 7011 0707
BIBLIOTEK:
Svendborg Bibliotek,
Svinget 1, Svendborg
Tel: +45 6223 5000
Åbningstider:
svendborgbibliotek.dk
Computer, printer og gratis wi-fi
CYKELUDLEJNING:
Cykeltutten,
Frederiksø 18F, Svendborg
Tel: +45 5224 5866 /
cykeltutten@gmail.com
Åbningstider:

Facebook - Cykeltutten Svendborg
On Bike cykeludlejning,
Vestergade 105, Svendborg
Tel: +45 61606433
Åbningstider: onbike.dk

Køreplaner hos FynBus Kundecenter, Banegården, Svendborg
Tel: +45 6311 2233
PARKERING:
Se kort over parkeringspladserne
i Svendborg på s. 62-63. Hold øje
med betalingsautomaterne, og
husk at sætte P-skiven de steder,
hvor der ikke er automater.

FÆRGER:
Højestene (Skarø & Drejø),
Tel: +45 6223 3000
hoejestene.dk
Hjortøboen (Hjortø),
Tel: +45 6223 3084
svendborg-havn.dk
Ærøfærgerne,
Tel: +45 6252 4000
aeroe.dk
M/S Helge,
Tel: +45 6223 3000
mshelge.dk

TAXA:
Tel: +45 7010 21 22
TOG:
DSB, Tel: +45 7013 1415
rejseplanen.dk
TURISTINFORMATION:
Havnepladsen 2, Svendborg
visitsvendborg.dk
Tel: +45 6223 6951

BUSTRANSPORT:
fynbus.dk og rejseplanen.dk

Svendborg Løve Apotek
Tin
g

hu

Svendborg Løve Apotek er Sydfyns vagtapotek.
Ve
Vi ligger i Svendborg Bycenter.
ste
rga
de
OBS: Vagtindgang fra Vestergade 16, udenfor
center åbningstid.
Åbningstider:
8.00-21.00 hverdage
8.00-15.00 og 18.00-21.00 lørdage
10.00-15.00 søndage
www.svendborg-apotek.dk

Adresse:
Svendborg Bycenter
Vestergade 16
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 00 62

Hesselager Apotek ligger midt mellem Nyborg
og Svendborg på Sydfyn.
Åbningstider:
9.00-17.00 hverdage (torsdag 17.30)
9.00-13.00 lørdage
Lukket søndage

Adresse:
Langgade 5
5874 Hesselager
Tlf.: 62 25 10 03

P

de

Tin
g

hu

EuroPark P-plads

sga

de

Svendborg Bycenter
Ve
ste
rg

ad

e

Svendborg
Løve Apotek

Ce
ntr
u

mp

indgang gennem centret

lad

sen

e
ad

g

ld
Vo

Løve Apoteket
Svendborg Øst
Åbningstider:
9.00-19.00 hverdage
9.00-15.00 lørdage
10.00-14.00 søndage

DIVERSE KORT/PRAKTISK INFO

Hesselager Apotek

sga

Adresse:
Møllegade 92 (i Føtex)
5700 Svendborg
Tlf.: 62 21 00 62
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Tag på en enestående sejltur og oplev det sydfynske ø-hav fra sin smukkeste side

0plev Svendborgsund ombord på veteranskibet

M/S HELGE

M/S HELGE
• SVENDBORG •

SVENDBORG

Nyd den salte havluft med udsigt til den smukke natur
med skove, strande og de hyggeligste små havne.
CHRISTIANS
MINDE

Tag en afstikker på turen og stå af i den hyggelige
gamle skipperby Troense, gå en tur i de små gader
med velholdte bindingsværkshuse eller tag med til
Valdemars Slot og se de imponerende museer,
minigolfbanen og legepladsen. Ved flere broer
findes også gode badestrande og ishuse.

VINDEBYØRE

TÅSINGE

Planlæg din tur med mulighed for at stige
af og på undervejs. Turen tager knap 2 timer.
Madkurv kan medbringes og nydes ombord.

TROENSE
GRASTEN

PRIS FO
R RUND
TUR
Voksen
kr. 120
,Bar n kr
. 60,-

S

Sejlplan 10. maj - 9. sep. 2018

Disse
afgange
KUN i JULI

KUN
Fredag/lørdag
i JULI

10.00
10.10
10.15
10.30
10.40
10.55

12. 30
12. 40
12. 45
13. 00
13. 10
13. 25

14.30
14.40
14.45
15.00
15.10
15.25

16 .30
16 .40
16 .45
17 .00
17 .10
17 .25

19.00
19.10
19.15
19.30
19.40
19.55

Afg.

10.55
11.10
11.20
11.35
11.40
11.50

13. 25
13. 40
13. 50
14. 05
14. 10
14. 20

15.25
15.40
15.50
16.05
16.10
16.20

17 .25
17 .40
17 .50
18 .05
18 .10
18 .20

19.55
20.10
20.20
20.35
20.40
20.50

Valdemars Slot
Grasten
Troense
Christiansminde
Vindebyøre
Ank. Svendborg

KØB 2-i-1 BILLET
Rundtur med M/S Helge
+ entre på Valdemars Slot
Pris: Voksen 195 kr. / barn 95 kr.

INFORMATION
Svendborg Havnekontor
Jessens Mole 6, 5700 Svendborg
Tel: +45 6223 3000
(Svendborg Kommune)
Mandag - onsdag kl. 9 - 15
Torsdag kl. 10 - 16.30
Fredag kl. 9 - 14

GRAFlab.dk

Svendborg
Vindebyøre
Christiansminde
Troense
Grasten
Ank. Valdemars Slot

Afg.

N
VISUALMAPS.DK

VALDEMARS
SLOT

Ø

www.mshelge.dk

MS HELGE

V

Læs mere om turforslag,
priser og køb billetter på

THURØ

