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        Deltagerbrev og program til Nordøstfyn 30/6 til 4/7. 2020. 

Indkvarteringen foregår på Danhostel Kerteminde i 2 – 3 - 4 og 5 personers værelser. 

 Danhostel Kerteminde fremstår nyrenoveret og alle værelser har eget bad og toilet. 

Forplejning starter med aftensmad på ankomstdagen og slutter med morgenmad og madpakke på 

afrejsedagen. 

Morgenmaden kl. 07.30. To retters middag hver dag kl. 17.30. 

Drikkevarer der nydes på Danhostel Kerteminde skal købes på stedet.  

Man smører selv madpakken ved morgenbordet 

Dertil hører også frugt og vand. 

 Husk madpakke med hjemmefra til første dag. 

Sengelinned og håndklæder er inklusiv i prisen 

Danhostel Kerteminde er beliggende på Skovvej 46, 5300 Kerteminde. 

                                                                  

                                                                Turprogram 

Dag 1: tirsdag den, 30/6.  

Vi mødes ved Nyborg Station, Banegårdsalleen 100, 5800 Nyborg kl. 11.00. 

Vi starter med en vandretur på Knudshoved- halvøen og det ældste del af Nyborg og Nyborg Slot, 

som er under restaurering. 

To turlængder:  

Lang tur starter og slutter ved Nyborg station.  

Kort tur starter fra Knudshoved, hvortil deltagerne kører samlet fra Nyborg Station. 

Lang tur går til stranden ved Hotel Nyborg Strand og kysten følges til Knudshoved. Resten af turen 

er identisk for begge turlængder. 

 
 
 
 
 
 

 



Fra Knudshoved går turen ud forbi den gamle station fra isbådstransporternes tid, i dag 

kursuscenter, videre til Knudshoved Fyr og langs stranden til Slipshavn. Vi kommer desuden 

gennem Slipshavnskoven og Golfbanen, inden vi når Kommunekemi og det yderste af Nyborg. 

Videre over det gamle sporareal fra Jernbanefærgernes tid, i dag delvis omdannet til bogligareal. 

Herfra ind over havnen, og gennem det gamle Nyborg til Nyborg Slot, de gamle voldgrave og 

voldanlæg, inden vi er retur ved Nyborg Station. 

Kort tur: Blå/3-4/10 km. Lang tur: Blå/4-5/16. 

Efter dagens tur kører vi til indkvartering på Danhostel Kerteminde. 

 

Dag 2: onsdag den 1/7. Romsø: 

Vi skal i dag til Storebæltsøen Romsø. Vi sejler fra Kerteminde Havn med Romsøbåden, der jo 

ligesom øen, tilhører Hverringe Gods. Romsø har hørt til Godset siden 1604, hvor familien Iuel 

Reventlow købte den af Kronen. På øen er der omkring 180 dådyr, som oprindeligt stammer tilbage 

fra 1200-tallet. Der findes desuden en del huse derovre, de bliver løbende vedligeholdt og er 

langtidsudlejet. De sidste faste beboere forlod øen først i oo-erne. 

Da Romsøbåden ikke må tage mere end 17 passagerer deler vi os op i to hold, men spiser frokost 

sammen derovre. 

Da turen rundt på øen ikke er så lang, starter/slutter vi med at gå en lille tur i Holmeskoven ved 

Lundsgård og videre ned til havnen/vandrehjemmet inden/efter sejlturen. 

Tur: km. 5,5 på Romsø og 2,7 inden/efter. 

Afgang fra Vandrehjemmet: kl. 8.50 og kl. 9.50. Afgang med Romsøbåden fra havnen kl. 

10.00 og kl. 11.00. 

Retur fra Romsø kl. 15.00 og kl. 16.00  

                                  

                                                                    Romsø 



Dag 3: torsdag den 2/7. Fyns Hoved, Måle Strand og Kalvehaverne. 

Vi starter med at køre til Fyns Hoved hvor vi går en tur rundt i det naturskønne område med, hvis 

vejret vil, de vide udsigter. Fyns Hoved er det nordligste punkt af Fyns nordøstlige del Hindsholm 

og er dermed Fyns nordligste punkt som med sin placering skiller Kattegat og Storebælt. Lige syd 

for Fyns Hoved ligger Korshavn, en naturhavn, der benyttes af mange fritidssejlere. 

Efter en rundtur herude, kører vi til Måle Strand og parkerer bilerne. Der er nu mulighed for at gå 

en rundtur op til Måle landsby og retur gennem Kalvehaverne og langs stranden, hvor der er udsigt 

til Romsø. Eller man kan slappe af ved stranden, medens andre går turen. Alternativt kører tilbage 

til Danhostel Kerteminde. 

Tur: 9 km. på Fyns Hoved og 6 km. ved Måle. 

Afgang fra vandrehjemmet kl. 9.00. 

                              

                                                             Motiv fra Fyns Hoved 

                        

 

 Dag 4: fredag den 3/7. Enebærodde og Hofmansgave.  

Enebærodde hører under godset Hofmannsgave, som er en gammel hovedgård, som nævnes første 

gang i 1483 under navnet Knyle. Navnet Hofmansgave er fra 1785. Gården ligger tæt ved den 

nordvestlige ende af Odense Fjord, i Norup Sogn, Lunde Herred, Nordfyns Kommune. 

Hofmannsgave er i dag ejet af Stiftelsen Hofmansgave. Enebærodde lukker næsten indløbet til 

Odense Fjord, da der kun er en 400 m. bred gennemstrømning til fjorden, men med 14 m. 

vanddybde i sejlrenden. De store containerskibe som Mærsk i sin tid byggede på Lindøværftet 

skulle den vej ud, ligesom der af og til skal et skib ind til reparation. Selve Enebærodde er et flot 

naturområde, som delvis afgræsses af Galoway-kvæg. Der er også en mindre skov på odden. 



                           

                          Den gamle skovridergård på Enebærodde. Nu spejdergård. 

 

                  

                       

                             

                                                         ”Gabet” ved Enebærodde 

 

Tillægstur til dem der ønsker det til Hofmannsgave, hvor der er adgang til parken. 

Tur: 13 km. på Enebærodde og 5 km. omkring Hofmannsgave. 

Afgang fra vandrehjemmet kl. 09.00.  



Dag 5, lørdag den 4/7. Munkebo 

Sidste dag kører vi til Munkebo, hvor vi tager en rundtur og ser på hvad der gemmer sig i området. 

Da Munkebo ligger på en bakke er der mange fine udsigter. Byen udviklede sig jo drastisk da Lindø 

Værftet blev bygget i 50-erne. Vi starter turen ved p-pladsen på Munkebo bakke, men venter med at 

opleve 360 graders udsigten fra Munkebo tårnet, som for øvrigt blev opført midt i 90-erne med 

støtte af Mærsk fonden, til turen er slut. 

Tur: 2 turlængder, 14 km. og 9 km.  

                           

                                                            Munkebo tårnet 

                            

                                            Udsigt over Odense Fjord fra Munkebo tårnet. 

Med venlig hilsen fra DVL-Vestsj. Turledere: Vagn Johansen 2321 6769 og Jørgen Nordtorp J. 2286 4162. 


