CYKELFERIE PÅ IDYLLISKE SYDFYN

ØHOP PÅ FYN OG ÆRØ (STANDARD)
Cykel med på opdagelse og oplev det bedste af Sydfyn og Ærø.

Det kan du glæde dig til
Sydfyn er en meget populær sommerdestination for de aktive rejsende. Uanset om du elsker at cykle til
smukke strande, over betagende bakker med fantastiske udsigter eller gennem charmerende landsbyer
med hyggelige caféer, er Sydfyn noget for dig.
Sejlads er en vigtig del af din ferie her. Færgeturen til Ærø giver dig et spændende indblik i livet på de små
øer, som kun er beboet af få mennesker. Ærø er i sig selv et højdepunkt med sit imponerende landskab,
hvor små gårde ligger idyllisk placeret mellem de rullende bakker og små maritime byer.
Du bor på hoteller som ligger på stranden, lidt udenfor Svendborg og Fåborg. Du kan derfor nyde at være
tæt på naturen og en dejlig sandstrand. Du kan også bo på hotel på Ærø.
Det er muligt at besøge Odense, som er Fyns ”hovedstad”. Odense er hjemby for den verdenskendte poet
og forfatter H.C Andersen, og byen byder på charmerende gader, fascinerende museer og gallerier,
indbydende grønne parker og dejlige caféer. Odense er også kendt for at være en særdeles cykelvenlig by.
Den bedste måde at udforske denne moderne, livlige og autentiske by på er faktisk på cykel.

Højdepunkter
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Svendborg – den gamle havneby, placeret mellem hav og bakker, og hjemhavn for mange smukke
træskibe
Det sydfynske øhav, et paradis for cyklister såvel som for sejlere og vandrere
Valdemars Slot
Ærø – et unikt øsamfund
Færgetur og dejlige strande
Odense – H.C. Andersens hjemby

Kort

Dagsprogram
Dag 1. Ankomst til Svendborg
Svendborg er en livlig og spændende by med et historisk centrum. Byens butikker og restauranter tilbyder
sund og smagsfuldt mad baseret på lokalt dyrkede råvarer, som Sydfyn er kendt for under sloganet
”Smagen af Fyn”. I Svendborg kan du også se de smukke træskibe i havnen eller besøge Naturama,
Svendborgs museum for moderne naturhistorie. Fra vores hoteller er der nem adgang til cykelvenlige veje.
Har du lejet cykler, vil de blive leveret til hotellet om eftermiddagen.

Dag 2. Svendborg og omegn (ca. 35 eller 53 km)
I dag kan du udforske smukke Svendborg og omegn. Kryds broen over til Thurø, hvor du kan besøge
Maritimt Center Danmark. Herfra kan du nyde en sejltur med veteranskibet M/S Helge, som bringer dig til
Tåsinge, hvor Valdemars Slot ligger. Ruten fra færgen til Valdemars Slot byder på hyggelige
bindingsværkshuse, små gårdbutikker og Ambrosiusegen – et 400 år gammelt egetræ. Imens du cykler
langs de fredfyldte veje, kommer du forbi betagende natur og smukke udsigter. Tag et stop ved den
hyggelige havn Skovballe Havn og nyd den friske havluft. Besøg også Svendborg Bryghus, hvor du kan
købe smagfulde øl, lokal vin og lækker chokolade.
Du kan også bruge dagen på Egeskov Slot nord for Svendborg. Egeskov Slot byder på oplevelser for hele
familien. Du kan bl.a. opleve en af de smukkeste parker i Europa, som også byder på en stor labyrint og en
legeplads, en stor samling af veteranbiler og motorcykler, et spændende jagt- og trofæmuseum med
jagttrofæer samlet gennem tiden, og meget mere.
Overnatning i Svendborg.

Dag 3. Svendborg til Ærø (ca. 29 km)
Tag færgen fra Svendborg til Ærøskøbing på Ærø (afgang om formiddagen; sejltid lidt over 1 time). På Ærø
medvirker de smalle brostensbelagte gader og bindingsværkshuse med stokroser til at du næsten føler at
du befinder dig i det 19. århundrede.
Overalt på øen finder du gårdbutikker som sælger bl.a. grøntsager, frugt og honning. Ærø har sit eget
bryghus, og øen er også kendt for sin produktion af is og chokolade. Du er aldrig langt fra stranden, og øens
tre hovedbyer har alle hver sin egen charme.
Bemærk at bussen på Ærø er gratis.
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Overnatning på Ærø.

Dag 4. Ærø til Fåborg (ca. 36 km)
Cykel langs kysten til Voderup Klint og Vitsø Mølle. Du har også mulighed for at besøge herregården
Søbygård, der har en spændende kunstudstilling, og nyde en skøn kop kaffe på den lille cykelcafé lidt syd
for Søby. Om eftermiddagen skal du med færgen fra Søby til Fåborg (sejltid ca. 1 time).
Overnatning i Fåborg.

Dag 5. Fåborg og omegn (ca. 41 km)Nyd en dag i Svanninge Bakker, der er et af de mest spændende
naturområder på Fyn og et område som blev skabt under istiden. Du kan også cykle til den lille landsby
Diernæs. På vejen dertil passerer du Kaleko-møllen, der bl.a. er kendt fra den populære julekalender
Nissebanden. Langs ruten kommer du også forbi smukke skove, shelters og Holstenshuus Slot. Cykel videre
til Falsled, hvor du finder en af de bedste restauranter i Danmark, og herfra tilbage til Fåborg.
Alternativt kan du vælge en mere afslappet cykelrute til strandene på halvøen Horneland, vest for Fåborg.
Overnatning i Fåborg.

Dag 6. Fåborg til Svendborg (ca. 44 km)
Cykel til Svendborg ad den utroligt idylliske rute langs kystlinjen. Tag en pause og nyd en picnic i et af de
smukke picnicområder på ruten. Ønsker du at forlænge dagens tur, kan du cykle gennem De Fynske Alper,
hvor du kommer forbi søer og grønne marker med græssende kvæg, inden du føkger kysten tilbage til
Svendborg.
Overnatning i Svendborg.

Dag 7. Udtjekning og afrejse
Vi anbefaler at du forlænger din rejse med et ophold i Odense og besøger H.C. Andersen-udstillingen og
Den Fynske Landsby. Du kan også nyde den afslappede atmosfære i byens centrum. Muligt tilkøb: Ekstra
dage i Odense på cykel eller til fods. Du kan leje cykler på hotellet. Vi forsyner dig med kort og information.

Vejr og klima
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Vejret i Danmark er fra maj til september perfekt til at cykle i. Du vil nyde behageligt vejr og dagslys fra
meget tidlig morgen til sen aften i løbet af sommeren.

Sværhedsgrad
Terrænet er for det meste fladt med lejlighedsvise små bakker. Turen er afslappet og velegnet for cyklister
med en gennemsnitlig fysisk form. Du cykler på cykelstier og langs mindre veje.

Bestil
Uge 22: Startdato 24.05.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 23: Startdato 31.05.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 24: Startdato 07.06.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person
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1 person Single room, Standard

7485,-

FORESPØRG

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

FORESPØRG

Uge 25: Startdato 14.06.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 26: Startdato 21.06.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 27: Startdato 28.06.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 28: Startdato 05.07.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 29: Startdato 12.07.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 30: Startdato 19.07.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 31: Startdato 26.07.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person
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1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 32: Startdato 02.08.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

FORESPØRG

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

FORESPØRG

Uge 33: Startdato 09.08.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 34: Startdato 16.08.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 35: Startdato 23.08.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Uge 36: Startdato 30.08.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

FORESPØRG

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

FORESPØRG

Uge 37: Startdato 06.09.2020 varighed 6 nætter

Type

Pris pr. person

1 person Single room, Standard

7485,-

BESTIL

2 personer Dobbeltværelse, Standard

5340,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 07. december 2019.
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Praktiske Informationer
Prisen inkluderer:
6 nætters ophold på komfortable turisthoteller inkl. morgenmadsbuffet
Bagagetransport fra hotel til hotel
Færgetransport fra Svendborg til Ærø, og tilbage fra Ærø til Fåborg
GPS og roadbook med dagsbeskrivelser
Oplysninger om højdepunkter og sightseeing
Hotline-service i tilfælde af problemer

Tillæg:
Ekstra nætter
Hybridcykel
Elcykel
Børnecykel: 130-155 cm (op til maks. 12 år)
Barnestol
Hjelm
Forsikringer
Cykelanhænger til børn: Anhænger til 1-2 børn eller follow-me-tandem.
Bemærk: For børn under 130 cm anbefaler vi en follow-me-tandem eller en cykelanhænger.

Hvordan kommer jeg frem?:
I bil: Ad motorvej. Parkering er gratis for hotellets gæster
Med fly: Fra Billund Lufthavn eller Kastrup Lufthavn til Svendborg med bus/tog
Med tog: Tog til/fra Svendborg Station.

Hoteller på ruten: Du bor på Hotel Christiansminde, Hotel Faaborg Fjord, Ærø Hotel eller lignende hoteller.

Mere om Danmark:
Cykling i Danmark er noget helt specielt i forhold til i andre lande. Først og fremmest vil du nyde hvordan
de mest attraktive landskaber inviterer cyklister ud på lette og sikre etaper, da cyklisters behov prioriteres
meget højt. I byerne finder du mange cykelstier, og ved kysten, langs søerne, i skovene og gennem de
grønne marker finder du fredelige ruter og stier specielt designet til cyklister.
I Danmark oplever du idylliske landsbyer, et landskab der konstant forandrer sig, velbevarede slotte og
herregårde og rene sandstrande – og du vil nyde den klare, friske luft.
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