Oplevelser i Faaborg området
”Badestrande”
Vesterhavets brusende bølger og kilometerlange hvide sandstande har vi ikke. Men vi
har både større, mindre og små hyggelige strande med rent vand og et godt miljø.
Sinebjerg strand
En familievenlig strand med sand og sten. 6-7 meter ude og i ca. 1
meters dybde, er der sandbund. På stranden kan man leje både og
kajakker, (Sinebjergvej 66). Der er mange ”private” broer på stranden
med påsatte trapper, som man kan benytte til at komme ud over stykket
med sten, man er velkommen til at bruge dem, så længe man ikke
ødelægger noget.

GPS Position 55044567.
10104714

Parkering er på den P mærkede plads efter Sinebjerg Camping før
stranden, eller langs grusvejen, langs stranden.
Der er virkelig gode forhold for windsurfere her. Ingen offentlige
toiletter, eller andre faciliteter.

Stranden ved Dyreborg havn
Har meget lavt vand, og er derfor meget småbørnevenlig.
Badebro, offentlige toiletter, en dejlig skov at gå tur i.
Havnekiosk.

GPS Position 55041445
10125246

Stranden ved Dyreborg skov
En særdeles børnevenlig strand for 2-5 årige, meget lavvandet og sand.
En dejlig skov at gå tur i.

GPS Position 55042
10133507.

Parkering på stranden.
Ingen offentlige toiletter, eller andre faciliteter, de findes dog ved
havnen.
GPS Position 550404
1011514.

Stranden ved Knold
Ca. 1 km fra Dyreborg by, en strand med dejligt sand, friskt og dybt
vand samt en badebro.
Offentlige toiletter ved parkerings pladsen.
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Der er virkelig gode forhold for windsurfere her.

Horne sommerland
Der er rigtig gode forhold for windsurfere her. Badebro og dybt vand.

GPS Position 5505237
10073004.

Offentlige toiletter.

Klinten
Klinten Strand i Fåborg er en rigtig dejlig sandstrand med sandbund,
dybt vand og Blåt Flag.Dette er Faaborgs officielle strand.

GPS Position 55051752.
10151550

Offentlige toiletter i parken nærved.

Nab
En dejlig offentlig sandstrand, børnevenlig.Borde og bænke, grønt
strandområde og badebro.

GPS Position 55034002
1011337

Offentlige toiletter.

Lyø
En dejlig sandstrand med sandbund, tæt på færge molen. En dejlig dag
med færgen til Lyø, gåtur til byen og bruge resten af dagen ved
stranden.
Offentlige toiletter ved molen. Købmand ved byen.

Bøjden Strand
Damsbo Strand
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Side 2

GPS Position 55030034
1003112

