
… Over Ø og Land
A Ferry tale vandring i Det Sydfynske Øhav

Øhop med vandring – 5 Øer og 4 færger.

Det Sydfynske Øhav er et af verdens største oversvømmede istidslandskaber... og er under 

fortsat forandring – hvilket adskiller øhavet fra de andre skandinaviske ”skærgårde”. Øerne 

har været beboet i årtusinder, og vores udnyttelse af hav og land har sat sine spor, som du 

stadig kan opleve i Øhavet. Ude på øerne er der en helt speciel stemning og ro. Øboerne er 

åbne og ærlige, der er fokus på de gode ting i livet, og tingene går i deres eget tempo. På 

øerne finder du både gode strande, specielle overnatningssteder og naturoplevelser ud over 

det sædvanlige.

På denne 5 dages tur i Det sydfynske Øhav besøges Bjørnø, Lyø, Avernakø, Ærø og Skarø. 

Der er fuld forplejning og gode senge undervejs.

Dette er en let vandring. Man vandrer godt nok 5 timer hver dag, men der er plads til at holde 

flere pauser undervejs, så alle kan være med – både dem, der går hurtigt og dem, der tager 

sig tid.

Turen ledes af:

Turleder Aktiv Øhav: Kirsten Brandt

Turleder Dansk Vandrelaug: Erik Olsen



DAG 1 

Velkommen til Øhavet

- Bjørnø

Ankomst til Faaborg mellem 11:00 –

12:00, og tid til tjek ind på det hyggelige 

vandrehjem.

Tur til Bjørnø. Det tager blot 17 minutter 

at sejle til Bjørnø.(Afgang kl. 13.10)

På Bjørnø bliver vi modtaget af Bjørnøbo 

og guide Asger, som vil tage os med rundt 

på øen.

Asger er altid god for fortællinger om 

såvel historien som det at være øbo.

Retur til Faaborg – og eftermiddag på 

egen hånd til at gå på opdagelse i den 

gamle købstad. 

Vandrehjemmet er nabo til Faaborg 

Museum; Fynboernes eget museum, og 

en arkitektonisk perle.

-og bestemt et besøg værd. Middag på 

Faaborg vandrehjem.

Aftenen  i Faaborg kan også byde på en 

byvandring med byens vægtere (gratis) 

Mødested - Klokketårnet kl. 20.00 -

Antal km: 3,5

Måltider:  - / - / A 

Overnatning: Faaborg Vandrehjem



DAG 2 

Lyø – Landsby idyl

Efter en dejlig morgenmad, og udstyret 

med en god madpakke er der afgang 

med Ø-Færgen Faaborg III. Ø-Færgen 

sejler i trekantssejlads mellem Faaborg-

Lyø – og Avernakø. Første stop er Lyø

Ved ankomsten til Lyø bliver mange 

overraskede over stilheden, den rene 

luft, den smukke natur, havet og ikke 

mindst den gamle landsby med de 

mange bindingsværkshuse, som de 

synes ligner noget fra en Morten Korch 

film. Lyø oplevede aldrig udskiftningen i 

forbindelse med landboreformerne i 

slutningen af 1700-tallet og derfor ligger 

gårdene stadig samlet omkring 

gadekær og giver landsbyen et unikt 

præg, som har givet den betegnelsen 

bevaringsværdig. Udover den smukke 

landsby og kirke som vi passerer et par 

gange, vandrer vi ud til Revet og 

Klokkestenen samt slår en bue rundt 

om Lyø lille istidslandskab mod sydøst.

Ud på eftermiddagen vandrer vi atter 

mod den lille havn – og mødes igen 

med Ø-færgen.

Turen går nu mod Avernakø. Ved 

ankomst til Avernakø er der ca. 2 km op 

til Avernak by og den gamle skole –

som i dag er omdannet til et hyggeligt 

Landhotel. Landhotellet bestyres af 

Gitte ”G” – som vil forkæle os først med 

hjemmebag, og senere god mad 

baseret på øens egne råvarer.

Antal km: ca. 10

Måltider: M / F / A 

Overnatning: Avernakø Landhotel



DAG 3 

Avernakø – Korshavn 

– Søby – Ærøskøbing

Efter afsked med Landhotellet går vi af 

den gamle vikingevej Skallevejen mod 

landsbyen Munke og Drejet.

Vi passeret Majtræet i Munke by.  

Avernakø er blot et af to steder i 

Danmark som har bevaret Majtræet, der 

er et gammelt frugtbarhedssymbol, og 

en bøn til guderne om at få en god høst 

på marken. Pinselørdag

rejses majtræet, som også fungerer 

som øens officielle flagstang.

Skallevejen tager os forbi en del 

vandhuller hvor Klokkefrøen stortrives, 

og mod landsbyen Munke – med øens 

anden majstang. Herfra videre mod 

Drejet.  Drejet er navnet på dæmningen 

fra 1930’erne som forbinder de to 

oprindelse øer; Avernakø og Korshavn.

Den gamle Galease ”Haabet” af 

Faaborg henter os ved den lille havn i 

Korshavns Bro og sejler os for sejl til 

Søby på Ærø. Vi går gennem Søby og 

ad Øhavsstien til Ærø’s lille herregård 

Søbygaard. 

Efter et kort besøg på Søbygaard tager 

vi bussen til Ærøskøbing – og til vores 

hotel, som danner base for de næste 2 

nætter.

.

Antal km: ca. 10 km

Måltider: M / F / A 

Overnatning: Hotel i Ærøskøbing



DAG 4 

Ærø

En dejlig dag på Ærø venter.

Vi vandrer ad Nevrestien med kurs mod 

søfartsbyen Marstal. Ad markstier, en 

smule landevej og langs med vandet, 

vandrer vi af sted over den østlige del af 

øen, hvor vinden altid er oplagt til tagfat.

Forbi Gråsten Nor, hvor vi måske er 

heldige at se sjældne fugle, og derefter 

over strandenge, hvis særlige græstuer 

vidner om århundrede uden opdyrkning. 

Vi traver gennem Skovlandet ad gode 

stier og videre ind gennem Bondebyen 

Marstal, der igennem mange år var 

socialt adskilt fra skipperbyen Marstal.

Vi ender inde i centrum af Marstal, som 

det hele hedder i dag, hvor I kan gå på 

café og smage på øens specialiteter.

Ud på eftermiddagen – med bussen 

tilbage til Ærøskøbing.

Aftensmad på egen hånd i Ærøskøbing

Antal km: ca. 13 km

Måltider: M / - / -

Overnatning: Hotel i Ærøskøbing



DAG 5 

Ærø - Skarø - Svendborg 

Efter morgenmaden, er det tid til at 

runde Ærø af, og vandre mod færgen til 

Svendborg. Nyd turen som undervejs 

sejler forbi Hjortø Drejø og Tåsinge 

samt flere små holme. Ved ankomst til 

Svendborg skifter vi færge – og går 

ombord på den lille færge Højestene 

som tager os med ud til Skarø.

Ankomst til Skarø, hvor vi vandrer vi 

mod Skarø kirke, og ser blandt andet 

den engelske flyvergrav. Frokosten får 

vi på Cafeen hos Gitte ”Sommersild”.

I Skarø by bør man ikke unde sig selv 

og sit besøg på øen med den berømte 

Skarø is.

Afgang med Højestene og kurs mod 

Svendborgsund og Svendborg.

Ankomst til Svendborg kl. 17.20

Antal km: ca. 10 km

Måltider: M / F / -



Pakkeliste: Vandresko/støvler

Lille rygsæk

Sengelinned (Faaborg Vandrehjem*)

* Linnedpakke kan købes på vandrehjemmet ca. DKK 75,-

Vandflaske

Solcreme

Regntøj

Toiletgrej

Lille håndklæde

og naturligvis tøj efter det danske sommervejr



Det praktiske:

Hvor starter turen:  Faaborg – Vandrehjem, Grønnegade

Hvor ender turen:   Svendborg Havn, Jessens Mole

Parkering: Der findes gode parkeringsmuligheder for langtidsparkering ved 

Faaborg Havn

Prisen inkluderer:

4 overnatninger

3 x Aftensmåltider

3 x Frokost

4 x Morgenmad

Færge: Faaborg – Bjørnø

Færge: Faaborg – Lyø - Avernakø

Sær afgang båd: Korshavn-Søby

Færge: Ærøskøbing- Svendborg

Færge: Svendborg-Skarø

Færge: Skarø – Svendborg

Dansk Rejsegaranti

Prisen inkluderer ikke:

Transport til Faaborg

Transport fra Svendborg 

Evt. afbestillingsforsikring

Drikkevarer 

Snacks, chokolade og evt. energibarer

Sværhedsgrad: 2 - moderat

Du behøver ikke at være i form til et marathon - distancerne er ikke 

superlange, og tempoet bliver afpasset deltagerne. Det er dog vigtigt med 

gode vandresko eller vandrestøvler, der er gået til. Desuden skal du selv 

kunne trække eller bære din bagage til og fra færgen. En oplagt weekendtur 

at teste formen, samle energi fra hverdagens stress og nyde godt selskab.

Antal kilometer pr. dag ca.: mellem 8 og 15 km.

AKTIV ØHAV 

E: info@aktivohav.dk

W: www.aktivohav.dk


