
 

Turforslag 4: Syltemae Camping, Dyk & kajak  

Med unik beliggenhed lige ud for Danmarks nyeste dykker attraktion, M/F Ærøsund byder Syltemae Camping på det 

perfekte afsæt for en weekend nær vandoverfladen. Kun 10 kms kørsel fra Svendborgs liv og aktiviteter, ligger denne 

hyggelige og fredelige, økologiske campingplads, hvor der er slæbested, plads til traileren og havudsigt til alle. Måske 

er det nu, I skal prøve kræfter med undervandsjagt med harpun? For dem der ikke dykker, er det et fantastisk 

udgangspunkt for f.eks. kajakture til Skarø og Avernakø. Er du ny i kajak er der mulighed for at deltage i kajakkursus fra 

pladsen. Øhavsstien går tæt forbi, hvis det er vandretur, der trækker.  

Programforslag  

3 x overnatning i eget telt 

3 x dyk: Et dyk på M/F Ærøsund, et dyk på MTB’erne i Lunkebugten og  

et dyk på Svendborgsundbroen 

Mulighed for bådleje – tilkøb 

Adgang til slæbesteder ved campingpladsen, Rantzausminde Lystbådehavn og  

Svendborg Havn 

Priser fra:  

I alt fra: 210,00 DKK pr. person 

Tilkøb: Bådleje se www.dyk-sydfyn.dk/9-b%C3%A5dleje.html  

 

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: www.syltemae-camping.dk/ 

Kontakt Syltemae Camping, Strandgårdsvej 13, 5762 Vester Skerninge,  

Tlf. (+45) 53544505 Email: syltemaecamping@gmail.com   

 

Luft og grej: www.r-dyk.dk  

Kontakt Rødme Dyk: Tlf. (+45) 62263440 

Andet interessant: www.syltemae-camping.dk/havkajak Havkajakkurser på  

Syltemae Camping. Se også mere om Øhavsstien, en 220 km vandrerute omkring Det Sydfynske Øhav 

www.visitfyn.dk/oehavsstien 

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 en vandretur eller prøve havkajak. 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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