Oplevelser i Faaborg området
”Det sydfyenske ø-hav”
Lyø
En lille ø med en storslået natur. Midt på øen ligger Lyø By med gamle
bindingsværkshuse og gadekær. Her bor de fleste af øens ca. 150
beboere.

Ø-færgen: 6261 2307
Hestevogn: 2945 3945

Den lille færge mellem Faaborg, Lyø og Avernakø sejler ca. 6-7 gange
hver dag hele året. Overfartstid ca. 30 min.
Tag en tur øen rundt med hestevogn.

Avernakø
Avernakø består af to øer, Avernak og Korshavn. De blev i 1937
forbundet med en dæmning. Ca. 100 beboere på 1166 tdl. Øen opleves
bedst på cykel.
Husk at lægge vejen forbi Gittes gedemarked – geder og gårdbutik - på
Vestmarken (ud ad Oddevej og derefter op ad Holmevej)

Ø-færgen: 6261 2307

Gitte: 2980 9986

Bjørnø
Bjørnø er en af de mindste øer i det sydfyenske ø-hav. Den besejles fra
Faaborg med den lille færge ”Lillebjørn”.

Færge: 2029 8050

Bjørnø er blot 225 tdl stor, så man kan spadsere øen rundt langs kysten
på et par timer. Turen byder på flade strandenge med et rigt fugleliv og
høje klinter med den smukkeste udsigt til Fyn og naboerne i det
sydfynske øhav. I den lille landsby - smukke, gamle bindingsværksgårde.

Drejø
Drejø er på ca. 700 tdl. Man kommer til øen med færgen ”Højestene”
fra Svendborg.
En rask vandretur er oplagt for gæsten på Drejø. Få et kort over Drejøs
trampestier, der fører langs de store udyrkede arealer omkring moser,
søer, vandhuller og strandenge og som byder på et rigt og varieret
plante- og dyreliv.
Drejø har fine badestrande og fiskevande. Sæt tid af til et besøg i kirken.
På Drejø Kro serveres i den hyggelige krostue.
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Færge: 6221 0262

Oplevelser i Faaborg området
”Det sydfyenske ø-hav”
Skarø
Skarø er en forholdsvis flad ø. Det højeste punkt rager dog 9 meter op
over havet. Det bærer det pompøse navn Vesterbjerg og fra stedet
deromkring - ved øens lille kapel - er smukke udsigter over ø og hav.
Øen besejles med færgen ”Højestene” fra Svendborg.

Færge: 6221 0262

Der findes købmand og sommercafé.

Hjortø
Hjortø er med sine 90 ha og ca. 15 fastboende er Hjortø en af de
mindste beboede øer i Danmark. De fastboende lever hovedsageligt af
landbrug og fiskeri.
Hjortø nåes med færgen ”Hjortøboen” fra Svendborg, der sejler to
gange dagligt - passagerer pr. overfart. Overfartstiden gennem det
smukke Svendborgsund tager 1 time, og er en oplevelse i sig selv.

Færge: 6254 1518

Hjortø har hverken købmand, kro eller kirke, men rig på
naturoplevelser.

Strynø
Strynø ligger syd for Tåsinge. Øen er 3 km lang og 2 km bred og har et
areal på 488 ha. Midt på øen ligger Strynø by med sine ca. 120
ejendomme. Byens smalle, snoede gader mellem de gamle huse og små,
velholdte haver udgør tilsammen et landsbymiljø, som i manges øjne er
øens fineste attraktion.
Færgen ”Strynøboen” sejler fra Rudkøbing på Langeland.
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Færge: 6251 5100

