
Turforslag: Avernakø Landhotel; Dyk & udforsk øen  

Avernakø tilbyder rigtig god stranddykning. Flere steder på øen kan man fra stranden komme ud på 3-4 meter vand, 

og dyrelivet er meget varieret og spændende. Vandkvaliteten er rigtig god omkring øen, og sigtbarheden er normalt 

mere end 5 meter.  

Den sydlige spids ved anløbskajen er god at dykke ved, da der på stedet er en smule strøm, og der forholdsvis hurtigt 

bliver dybt vand. Der kan ligeledes dykkes ud langs revet ved havnekajen, og her udfordres man på grund af 

strømmen. Der er hurtigt op til 5 m dybt. Det er et godt sted at spotte torsk. 

Hele den sydlige side fra Mosen og ud til fuglereservatet byder på rigtig spændende dykning, også her er der mulighed 

for at spotte torsk. Det er også øens bedste plads til at finde multer. Svømmer man ud i bugten øst for Mosen, så er 

der gode chancer for at spotte pighvar og slethvar. Der er ligeledes mange skrubber.  

Korshavn tilbyder god dykning, hvis man hopper i ved havnen og svømmer langs kysten mod øst. Her er der også dybt 

vand tæt under land, og her er der tit stimer af havørred. Den sydlige side fra dæmningen mod øst er fladvandet, men 

kan være en mulighed til UV-jagt af pighvar, slethvar og skrubber.  

Med overnatning på Avernakø Landhotel er man heller ikke langt fra Dive Spot M/F Ærøsund.  

 

Programforslag  

2 x overnatning i 2-sengsværelser 

2 x morgenmad, alle måltider er hjemmelavede med masser af lokale lækkerier 

2 x madpakke 

2 x aftensmad 

Fri adgang til tørrerum 

Gratis brug af slæbesteder i Avernakø Havn og ved Korshavn Bro 

Transport af grej ved behov  

I alt: 950 DKK pr. person v. delt dobbeltværelse 

 

Mere info/links: 

Udvalgte dykkerspots: www.dyk-sydfyn.dk , hvor du finder beskrivelser, koordinater m.v. for mange spændende spot 

i Øhavet. Find også seneste pdf- udgave af et dykkerkort for området udviklet af Diving Denmark. 

Slæbested: Avernakø Havn og Korshavn Bro.  

Overnatning: www.avernakoe-geder.dk  

Kontakt Avernakø Landhotel, Hovedvejen 10, Avernakø, 5600 Faaborg, Tlf. (+45) 29809986,  

Email: gitte@avernak.dk  

Transport: Egen båd eller med Ø-færgen fra Faaborg: www.oefaergen.fmk.dk/sejlplan/  

Luft og grej: Transport af grej ved behov, fri adgang til tørrerum 

Andre muligheder: 

Foruden dykning har øen optimale betingelser for havørredfiskeri og en alsidig og spændende natur også på land. På 

Landhotellet møder I en hjemlig og rolig atmosfære og hyggelige spise- og opholdsrum. Al mad på Landhotellet er 

hjemmelavet og byder altid på masser af lokale lækkerier. 
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