
Turforslag: Færgegårdens Camping/Spodsbjerg Camping; Dykkerweekend for dig og vennerne  

Vandet omkring Langeland beskrives af kendere som noget af det bedstefor dyk i Danmark. Her er klart vand, mange 

spændende vrag - og dyr og planteliv er helt i top. Lige uden for pladsen er der adgang til mange fine dyk i Storebælt, 

bl.a. vragene Arete, Skansen og Dr. Eichelbaum fra 2. verdenskrig, der står intakt på bunden. På campingpladsen har vi 

egen kompressor til påfyldning af luft på dykkerflasker. Vi har en BAUER IDE 250 L/M kompressor med 40.000 

Luftbank, så selv store grupper ikke skal vente på frisk luft! Her kan I have båden liggende tæt på og pladsen er fyldt 

med gode faciliteter, som vaske- og skyldeplads, tørrerum, trailerplads, slæbested og plads i lystbådehavnen overfor 

campingpladsen, café-is-grill på pladsen.. 

 

Programforslag  

2 x overnatning i 4 personers hytte 

2 x morgenmad i morgenmadscafeen 

2 x frokostpakke 

3 x dyk: Et dyk på Skansen, et dyk på Arete og et stranddyk på Spodsbjerg Nordstrand 

Adgang til kompressor 

Mulighed for bådleje – tilkøb 

Mulighed for havneplads i Spodsbjerg Lystbådehavn - tilkøb 

Adgang til slæbested, 70 DKK pr. dag 

 

Priser i lavsæsonen fra:  

4 personers hytte med toilet og bad pr. døgn DKK     450,00 + strømforbrug.  

(Prisen er for alle personerne i hytten)  

2 x overnatning i hytte 4 personer   DKK     900,00  

2 x morgenmad for 4 personer         DKK     560,00 

2 x frokostpakke for 4 personer        DKK     360,00 

I alt                                                DKK  1.820,00 

 

I alt fra: 455,00 DKK pr. person 

 

Tilkøb: Båd udlejes fra campingpladsen til 4 personer med en 40PS 4-Takt Motor, styrepult og en lille kahyt. Båden er 

udstyret med kompas, lænsepumpe, anker, årer, ekkolod og redningsveste til 4 personer. Pris: 540 DKK/dag eller 

75,00 Euro/dag samt benzinforbrug og havneplads i Spodsbjerg Lystbådehavn 90,00 DKK/dag eller 12,50 Euro/dag. 

 

Mere info/links: 

De enkelte dykkerspots: www.dyk-sydfyn.dk , hvor du finder beskrivelser, koordinater m.v. for hvert spot. Find også 

seneste pdf- udgave af et dykkerkort for området udviklet af Diving Denmark. 

Slæbested: Spodsbjerg Turistbådehavn www.flidhavne.dk/havn/spodsbjerg-turistbådehavn  

Kontakt Spodsbjerg Turistbådehavn tlf. (+45) 40413026 

Bådudlejning:  www.spodsbjerg.dk Kontakt Færgegårdens Camping /  

Spodsbjerg Camping, Spodsbjergvej 335, Spodsbjerg,  5900 Rudkøbing,   

Tlf. (+45) 62501136, Email: info@spodsbjerg.dk   

Bådudlejning: www.alexbootsverleih.com, Kontakt Alex`s Bootsverleih,  

Alexander Wolff, Tlf. (+45) 62552601, Email: alexbootsverleih@gmail.com 

 

Overnatning: www.spodsbjerg.dk, Kontakt Færgegårdens Camping /  

Spodsbjerg Camping,  Spodsbjergvej 335, Spodsbjerg,  5900 Rudkøbing,   

Tlf. (+45) 62501136, Email: info@spodsbjerg.dk  

 

Andre muligheder: 

Tillægsaktiviteter: For dem, der ikke har lyst til at dykke, er der rige muligheder for at lave snorkling eller uv-jagt – eller 

tage på cykelture, guidede vandreture eller tage på fx Sælsafari fra Strynø. Se mere om de aktive oplevelser i Det 

Sydfynske Øhav på www.langeland.dk/south_funen_archipelago – hvor du finder både priser samt andre relevante 

informationer. 
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