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Program for Efterårsvandringer på Fyn.   

med ophold og fuld forplejning på Danhostel Kerteminde. 

Lørdag d. 15. okt. – fredag d. 21. okt. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Arrangør: Dansk Vandrelaug, Københavns afdeling 

Indledning 

Vi glæder os meget til at gense de skønne områder på Fyn, vi har 

valgt at gå i dette efterår. ”Fyn er fin”, det kan vi godt skrive under 

på: bløde bakker, fantastiske udsigter, vandring i skov, ved strand 

og hav. Desuden får vi mulighed for at opleve lidt af de kunst-

skatte, der også er kendetegnet for Fyn. 

Vi bor på det flotte og moderne Danhostel Kerteminde, der ligger 

idyllisk i skovkanten blot 10 min. gang til Kerteminde centrum. Vi 

indlogeres i 2-sengs rum med eget bad & toilet, TV og 

internetforbindelse. Vi har fuld forplejning og sengelinned & 

håndklæder er inkluderet; mens alle drikkevarer udover kaffe og 

vand er for egen regning.  

Bemærk at turen starter og slutter på Odense Banegård eller 

alternativ på Danhostel Kerteminde. Vi arrangerer bustransport 

fra Odense Banegård på ankomstdagen kl. 15:00 og ligeledes til 

Odense Banegård på afrejsedagen, hvor vi slutter kl. 15:00. 

Det er vigtigt at man er i almindelig god form. Vandrestøvler er 

nødvendige og medbring i øvrigt dagtursrygsæk, regntøj, egen 

lille førstehjælpstaske, vandflaske og termoflaske, samt evt. 

siddeunderlag, vandrestave og kikkert.  

 

Turplan 

Dag 1, lø. 15. okt.: Ankomst til Odense Banegård kl. 14:30. Vi 

mødes på 2.etage ved DSB kontor og 7 eleven. Vores bus kører 

os til Kerteminde med ankomst ca. 15:30. Vi bliver modtaget med 

kaffe og hjemmebag. Herefter indkvartering og mulighed for en 

lille gåtur i nærområdet inden middagen kl. 18:00.  
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Dag 2, sø. 16. okt.: Vi spiser morgenmad i restauranten og 

smører madpakker alle dagene. Dagens tur tager os rundt 

omkring Munkebo ad 

Munkebostien og er på 18 

km. Vandretiden er ca. 6,5 

timer (inkl. pauser). 

Sværhedsgraden er middel. 

Vi bliver kørt i bus til start ved 

Munkebo Kro.  

Fra havnen går vi til roklubben 

”Ma’en”, hvor der er udsigt til Galgeholm i Kertinge Nor. Vi 

fortsætter til Møllekrogen, hvor der er spor efter en 

vikingeboplads. Så går turen videre til Dræby ad et gammelt 

jernbanespor.  

Herefter er det Lindøværftets kæmpekran, der dominerer 

udsigten. Vi runder værftet og går ud til kysten ved Boelsbro, hvor 

der er et fint lille havnemiljø. Så skal vi bestige Munkebo bakke 

(58 m), hvorpå der ligger et gammelt fint tårn. Herefter 

nedstigning til kroen, hvor vi bliver afhentet af vores bus. 

Dag 3, ma. 17. okt.: Dagens etape er en rundtur i Nyborg og 

omegn, den er 17 km. Vandretiden er ca. 6 timer (inkl. pauser). 

Sværhedsgraden er middel.  

Vi starter og slutter ved 

Nyborg slot. Først lidt 

vandring i byen og over 

motorvejen for at nå ud til 

stranden, hvor vi får frit 

udsyn til 

Storebæltsbroen. 

Turen går langs stranden 

forbi hotellerne Nyborg 

Strand og Hesselet og 

gennem Teglværksskoven. Så går vi væk fra kysten og krydser 

ind over åbne marker for at nå frem til godset Juelsberg. Vi går 

gennem parken ved hovedbygningen og fortsætter tilbage mod 

Nyborg mest 

gennem 

nåletræs 

plantager. 

Sidste del af 

turen ind til 

Nyborg Slot 

går langs 

Ladegård Å.  

Inden vi 

slutter dagen, vil der blive en pause, hvor der bliver mulighed for 

at se lidt nærmere på slottet udefra, da det er lukket p.g.a. 

restaurering. 
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Dag 4, tirs. 18. okt.: Vi har en meget smuk og strabadserende 

dag foran os. Vi går på Lillebæltsstien 13 km. Vandretiden er ca.? 

timer (inkl. pauser). Sværhedsgraden er middel til hård p.g.a. 

kuperet terræn. 

Vi bliver sat af 

næsten under den 

nyeste af Lillebælts-

broerne, hvor dagens 

tur starter. Vi går 

under broen og 

gennem Middelfart 

langs havnen. Efter 

Cafe Razz kan vi se 

Sankt Nicolai Kirken og lige efter et glimt af de meget smukke 

gamle huse i Brogade. Vi fortsætter af Havnegade til marsvine-

lytteposten. Herefter gennem Kongebro-skoven for at stå under 

den gamle Lillebæltsbro. Nu 

begynder strabadserne med mange 

op og 

nedture ud 

til Galsklint 

og videre 

ud over 

Sudden. Så 

går vi gennem parken ved Hindsgavl 

Slot og slutter ved Clay museet, hvor der 

venter kaffe og kage i cafeen. Herefter er 

der fri adgang til m useet, inden vi bliver 

hentet af bussen. 

Dag 5, ons. 19. okt.: Dagens etape ved Fyns Hoved er 9 km lang 

og sværhedsgraden er middel. Eftermiddagen foregår på egen 

hånd, hvor der er mulighed for at se nærmere på Kerteminde by. 

Bussen sætter os af ved Korsøre Bådehavn, hvor turen fortsætter 

mod øst til Horseklint, der er et fantastisk sted for trækfugle i 

foråret. Herfra fortsætter vi ad strandengen med udsigt til Fælles-

strand, der er et lavvandet område med vadefugle og ænder. 

Vi fortsætter nu op til Baesbanke, hvor man på toppen af 

klinterne har en fantastisk udsigt over hele Fyns Hoved. Hér er 

der også gode muligheder for at se marsvin boltre sig i havet. 

Bussen henter os kl. 13 og sætter 

os af i Kerteminde, hvor man f.eks. 

kan vælge at bruge et par timer på 

det meget interessante Johannes 

Larsen Museum. Museet består af 

Johannes og Alhed Larsens 

kunstnerhjem med atelier og en 

skøn have med café og herudover 

en udstillingsbygning med værker 

af bl.a. Johannes Larsen, Fritz Syberg og Christine Swane. 
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Dag 6, tors. 20. okt.: Dagens etape er første etape af Øhavsstien, 

og er på ca. 19 km. Vandretiden er ca. 6 timer (inkl. pauser). 

Sværhedsgraden er middel til hård med kuperet terræn. 

Vi går fra havnen 

i Falsled og følger 

den markerede 

vandrerute, først 

lidt langs vandet 

men herefter 

hurtigt ind over 

land, gennem 

plantager og 

skove til Trebjerg 

med Dronninge-

udsigten. Herefter videre til Svanninge bakker / bjerge, hvor vi 

bliver afhentet ved Tårnet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag 7, fre. 21. okt.: Sidste dag på Fyn i efterårsfarver. Vi pakker 

kufferterne og bliver kørt til Odense Banegård, hvor vi afleverer 

vores bagage i bagage bokse. 

Dagens etape er 15.4 km og 

sværhedsgraden er let. Vi 

starter med at sætte kursen 

mod Odense Havn og 

fortsætter over i Åløkke 

Skov, Shapind Skov og 

Staviså Skovene. Vi vandrer 

langs Stavis Å, indtil vi kom-

mer ud til Jernalderlandsby-

en Odins Odense. Hér gør vi 

ophold, ser os omkring og spiser frokost. 

Tilbageturen går ad Den danske Pilgrimsrute Øst- og Vestfyn til 

Næsbyhoved Skov, Odense Havn og med ankomst til Odense 

Banegård senest kl. 15. Så er det tid til farvel & hjemrejse       
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Kort og information  

Der findes meget information på internettet. F.eks. er det oplagt 

at finde information på: 
Bøger, kort og film om Øhavsstien | Bliv inspireret lige her (visitfyn.dk) 
 
Lillebæltsstien | Middelfart (visitmiddelfart.dk) 

 

Tilmelding, pris og betaling  

 

Tilmeldingsfrist: Fra d. 10.05.2022 kl. 18:00 t.o.m. d. 

14.08.2022 kl. 23:59. Tilmelding på dvl.dk. 

Antal deltagere: 18. 

Pris i DKK pr. person: 6.400 kr. i delt db. værelse med 2 enkelt-

senge, linnedpakke med håndklæde, samt eget bad & toilet. Der 

er mulighed for eneværelse for et tillæg på 1.475 kr. Beløbet skal 

betales ved tilmelding med Dankort eller Visa/Dankort.  

Prisen inkluderer ophold, morgenbuffet, smør-selv-madpakker, 

kaffe/the i egen termoflaske og aftenmenu 2 retter, aftenkaffe/te 

med småkager og chokolade, samt kaffe, kage og entré til Clay 

Museum, entré til Jernalderlandsbyen Odins Odense, buskørsel i 

forbindelse med ugens vandreture og transport fra og til Odense 

Banegård; men er ekskl. drikkevarer. 

 

Turledere: Bente Frænell Tlf.nr. 26363460 og Grethe Aagaard 

Tlf.nr. 27124360. 

Information: Deltagerne vil modtage informationsbrev ca. 1 

måned før turstart. 

NB! Vi forbeholder os ret til at ændre på turenes rækkefølge 

f.eks. efter vejrforholdene. 

 

https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/mere-om-ohavsstien
https://www.visitmiddelfart.dk/middelfart/planlaeg-din-tur/lillebaeltsstien-27-km-gdk1104458

