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Information 
 
Bookingkode:  DKF-3SV 
 

Turnavn:  Ø-hop på Sydfyn  
 

Turtype:  Individuel tur 
 

Varighed:  5 dage 
 

Periode og Startdage: 
2. maj – 30. jun.: lørdag 
1. jul. – 31. jul.: onsdag og lørdag 
1. aug. – 5. sep.: lørdag 
 

Det er herudover muligt at arrangere 
alternative startdage 
  
Samlet længde:  40-100 km 
 

Overnatning:  3*-4* hoteller 
 eller vandrehjem  
 

Rutekarakteristik:  Let tur 
 
 
 
  

Fyn er et fantastisk sted at tage på cykelferie! Med 
korte distancer, naturskønne omgivelser og flinke 
fynboer byder Fyn alle cyklister velkommen til øen, og 
denne tur fører jer rundt langs de smukke sydlige 
kyster og ud på de hyggelige øer i det sydfynske øhav. 
 

Dag 1.  Ankomst til Svendborg 

Velkommen til Fyn og den hyggelige havneby Svendborg. Placeret på Fyns 

sydlige kyst med et omfang, der gør den til øens andenstørste by, har 

Svendborg et livligt byliv, en rig historie og masser af kulturelle muligheder. 

Besøg f.eks. moderne og involverende museum for naturhistorie, gå en tur i 

den hyggelige bymidte, eller tag et smut ud af byen til Thurø med strande 

og frugtplantager.  

 

Dag 2.  Svendborg – Fåborg, 25 km 

Følg den markerede cykelrute mellem Svendborg og Fåborg, som regnes for en 

af de mest idylliske distancer på øen. Den viser Sydfyn fra sin smukkeste side, 

byder på helt spektakulære syn ud over det fynske øhav og bugter sig gennem 

landskabet forbi charmerende bindingsværkshuse og hyggelige små byer.  

 

Dag 3.  Fåborg – Ærø – Svendborg, 0-30 km 

Tag cyklerne med på færgen til Ærø. Øens kan cykles rundt i løbet af en 

dag, og på vejen vil der være masser af fine bindingsværkshuse i alle 

farver, hyggelige brostensgader og unik maritim stemning. Vælg en af 

ruterne rundt på øen, eller slå jer ned på stranden ved de fine små 

badehuse og nyd en dejlig dag ved vandet, før turen går tilbage til 

Svendborg med færge.  

Cykeltur rundt i det sydfynske øhav  

Tag en tur rundt mellem alle Sydfyns fine 

seværdigheder og oplev området gamle byer, 

hyggelige øer og fantastiske udsigt  

2015 



 

 

Generel information 
 
 

 Cykelturene er uden guide. 

 De angivne distancer er beregninger af de anbefalede 

ruter og mulige omveje 

 Detaljerede kort og informationer vil blive udleveret og 

gøre det muligt ikke at fare vild på ruten 

 

 

Dag 4.  Dagstur til Tåsinge og Langeland, 15-45 km 

Kør over Svendborgsundbroen til Tåsinge for at besøge det 

fine og meget hyggelige Valdemars Slot med interessante 

museer. Fortsæt evt. til Langeland, eller dyk ned i den 

spændende kærlighedshistorie mellem Elvira Madigan og 

Sixten Sparre på Landet Kirkegård. Nyde udsigten over det 

fynske øhav, før turen igen går tilbage til Svendborg. 

 

Dag 5. Svendborg 

Efter morgenmad og check ud på hotellet er cykelturen slut 

for denne gang. Overvej at forlænge turen et par dage og 

nyd byens hyggelige stemning, eller tag til Odense og oplev 

øens største by, som også er hjemsted for H.C. Andersen, 

Den Fynske Landsby, Brandts Klædefabrik og meget mere. 

 

Overnatning 

Denne tur udbydes i overnatningskategori A, hvilket betyder 

overnatning på komfortable 3*-4* hoteller, og i kategori H, 

som byder på overnatning på vandrerhjemmet i henholdsvis 

Svendborg og Fåborg. 

 

 

 

Startdage i 2015 
 

 

 Ankomst foregår hver lørdag i perioden 2. maj – 5. september 

2015. 

 

 Herudover er det i juli også muligt at ankomme onsdag. 

 

 Der er muligt at arrangere andre ankomstdage. Ved grupper på 

mere end 6 personer er dette gratis, og for mindre grupper 

kommer der et gebyr på 499 kr. per person. 
 

 

 
 
 

 



 

  

 

Leje af cykel og udstyr 
 

 

Vi tilbyder leje af komfortable turcykler udstyret med: 

 

 21 gear, frihjul og håndbremse eller 

 7 gear og både fod- og håndbremse  

 

Cyklerne kommer i forskellige modeller og størrelser for 

både mænd og kvinder. Børnecykler, efterløbere, 

børnesæder og andet udstyr til børn kan også bestilles, 

ligesom det er muligt at bestille el-cykler med op til 7 

gear, fodbremse og en batteritid på 60-80 km. El-

cyklerne kommer dog kun i et unisex stel. 

 

Hver cykel er udstyret med en cykeltaske til dagsturene 

og et værktøjssæt med lappegrej, ekstra cykelslange, 

pumpe, dækjern m.m.  

 

Inkluderet i turen: 
 

 4 nætter på hotelværelse med private faciliteter  

 4 x morgenmad på hotel (kan tilkøbes på vandrerhjem) 

 Transport af bagage mellem byerne 

 Rejsebøger, kort og rutebeskrivelser 

 Færgebillet til og fra Ærø 

 Adgangsbillet til Valdemar Slot – Herregårdsmuseet og 

Jagt- & Trofæmuseet 

 Relevant materiale fra turistinformationen 

 Service hotline 

 Parkering i Svendborg 
 

Ikke inkluderet i turen: 
 

 Transport til og fra Svendborg 

 Drikkelse og måltider ud over morgenmad (med mindre 

halvpension er bestilt)  

 Adgang til diverse museer, attraktioner m.m. 

 

 

Ankomst, afrejse og parkering 
 

Som en af Fyns store byer har Svendborg mange 
transportmuligheder. Derfor kan man let og ubesværet 
komme til byen fra alle dele af landet med tog eller bus.  

 

Skulle I have lyst til at køre dertil, er dette også en let 
mulighed på grund af byens centrale placering i landet, 
og fordi bilen kan stå gratis ved hotellet i Svendborg, 
mens I selv cykler rundt på øen. 
 
 
 

 



 
 

Priser: 
 

 

 

  Kategori A: 

3*-4* hotel 

Kategori H: 

Vandrerhjem 

Pris per person i dobbeltværelse inkl. morgenmad DKK   

Pris per person i dobbeltværelse ekskl. morgenmad, linned og håndklæde DKK   

Pris per person i enkeltværelse inkl. morgenmad DKK   

Pris per person i enkeltværelse ekskl. morgenmad, linned og håndklæde    

 

Morgenmad for voksen på vandrerhjem DKK   

Morgenmad for barn på vandrerhjem DKK   

Linned og håndklæde på vandrerhjem DKK   

Halvpension, tre retter eller buffet DKK   

 

Leje af cykel 7/21 gear DKK   

Leje af el-cykel DKK   

 

Tillægsnat i Svendborg per person i dobbeltværelse DKK   

Tillægsnat i Svendborg per person i enkeltværelse DKK   

 

OBS! Priserne for denne tur er endnu under udarbejdelse. Kontakt os gerne for et tilbud. 
 

Rabatter 

 Børn op til 2 år er gratis på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Børn i alderen 3-4 år får 50% rabat på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Børn i alderen 4-12 år får 25% rabat på værelse sammen med to fuldt betalende voksne 

 Tredje person over 12 år får 10% på værelse sammen med to fuldt betalende voksne  

 


