
 

 

Skarø Overnatning; Dyk & Ø-oplevelse  

På Skarø er man altid tæt på havet. Og da øen ligger ud for dykker attraktionen M/F Ærøsund; er det oplagt at slå lejr 

på Skarø. Skarø havn ligger 3 km fra Ballen havn. Eller 5,5 km fra Rantzausminde havn. Det er muligt at parkere bilen 

på fynssiden og sejle i egen båd ud til den lille Sydhavs ø. Eller ta´ bil og trailer med Højestene færgen fra Svendborg 

på 35 min. Øen byder på fine havnefaciliteter, legeplads i vandkanten og gratis slæbested.  300 m fra havnen ligger 

Skarø Overnatning med fin, maritim udsigt. 

Mulighed for spuling af dykkerudstyr i ferskvand. Stort skyllekar. Dykkerdragter kan hænges til tørre i vores store 

maskinhal. God luftgennemstrømning. 

Skarø Overnatning ligger på Strandgården. Består af meget stor natur-teltplads, shelter-område og hytteudlejning. 

Stort fællesrum med plads til 80 personer med komplet køkken og brændeovn og skøn udsigt til Skarø rev og havn.  

Pladsen har stor bål-/grillplads samt toiletfaciliteter.  

Priser på Strandgården: 

Grupper kan leje hele Strandgården. Stuehuset er på 178 m2 og har 8 sengeopredninger. Fine køkken- og 

toiletfaciliter. 

Pris: Hele Strandgården: 2.500 DKK/døgn. 8.000 DKK/uge. 

Opvarmet sommerhytte med 2 sengeopredninger, adgang til fælleslokale med køkken og brændeovn. Toiletvogn, 

bål- og grillplads. Pris: 350 DKK for hele hytten/døgn  

Overnatning på teltplads: Adgang til fælleslokale med køkken og brændeovn. Toiletvogn, bål-og grillplads.                

Pris: 50 DKK/person/døgn.  

Shelters kan bookes på: www.bookenshelter.dk  

Grupper kan bestille en gryde forrygende Skipperlabskovs (inc. rødbeder, sennep, purløg, rugbrød og smør)  

Pris: 150 DKK/person 

Grupper kan bestille skønne frokostæsker med friskrøget laks.  

Pris: 100 kr. pr. frokost 

I sommerhalvåret kan der bestilles skønne buffetter i Cafe´ SommerSild: Grill-arrangementer, friske røgvarer fra eget 

røgeri og hjemmelavet mad af lokale råvarer. Se: www.sommersild.dk 

 

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: Rantzausminde Lystbådehavn og Svendborg Havn www.svendborg-havn.dk/lystsejler/slæbesteder 

Kontakt Svendborg Havn, tlf. (+45) 62233080, Email: havn@svendborg.dk 

Overnatning: Skarø Overnatning, www.sommersild.dk 

Kontakt Strandgården, Skarø Brovej 7, Skarø, 5700 Svendborg. Tlf. (+45) 50407481 Email: gitte@sommersild.dk 

Transport: Højestene færgen: www.sommersild.dk  Se links: booking og sejlplan eller www.svendborg-havn.dk 

Luft og grej: Diving2000 www.diving2000.dk  Tlf. (+45) 66130049 Email: info@diving2000.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 løbe- eller kulturhistoriske ture eller tage på fx Sælsafari fra Strynø. Se mere om de aktive 

oplevelser i Det Sydfynske Øhav på www.visitsvendborg.dk/south_funen_archipelago – hvor du finder både priser 

samt andre relevante informationer.  
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