
 

Turforslag 3: Faaborg Camping, Dyk og natur for alle  

Nyd en dejlig mini ferie hvor hele familien får mulighed for skønne oplevelser. På Faaborg Camping er der rig mulighed 

for et væld af aktiviteter, samtidig ligger et af sydkystens bedste stranddyk tæt på og der er flere gode dykker 

faciliteter på pladsen. I kan leje hytter eller mobilhome, sove i telt eller campingvogn. 

Området er skabt til fantastiske cykelture eller prøv en vandretur på Øhavsstien, som ligger lige i nærheden. I kan også 

shoppe i den charmerende gamle købstad Faaborg, hvor der er et væld af seværdigheder for alle aldre. 

Naturlegepladsen 300 meter væk udfordrer alle sanser og der er legeområder til forskellige aldersgrupper. I kan 

bevæge jer i 10 meters højde i trækronerne i Holsteenshuus Klatrepark. Medbringer I egen hest har vi folde og den 

nyanlagte Riderute Sydfyn byder på et væld af oplevelser. Eller hvad med et spil golf i Svanninge bakker, kun 2 km fra 

pladsen? 

Programforslag  

4 x overnatning med morgenmad 

4 x dyk: To dyk på M/F Ærøsund, et dyk på MTB’erne i Lunkebugten og et stranddyk  

ved Bøjden Nor 

4 x madpakker 

Adgang til slæbested: Bøjden Nor, Svendborg Havn 

Parkering ved hytten 

Mulighed for bådleje – tilkøb 

 

Priser – kun undenfor skolernes sommerferie:  

4 x overnatning i 5-stjernet luksushytte m. plads til 6 pers. DKK 2.300,00  

4 x morgenmad    DKK     240,00 

4 x madpakker    DKK     200,00 

I alt fra: 823,00 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: Faaborg Havn – se hvor her på Google maps  Kontakt Faaborg Havn, tlf. (+45) 72530260, mail: 

faaborghavn@faaborgmidtfyn.dk 

 
Overnatning: www.faaborgcamping.dk 

Kontakt Faaborg Camping  Odensevej 140  5600 Fåborg   

Tlf.: (+45) 62617794 E-mail: info@faaborgcamping.dk 

 

Luft og grej: www.r-dyk.dk  

Kontakt Rødme Dyk: Tlf. (+45) 62263440 

 

Andre muligheder: 

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

vandretur, ridetur på islandske heste eller prøve havkajak. Se mere om de aktive oplevelser i Det Sydfynske Øhav på 

www.visitfaaborg.dk/south_funen_archipelago – hvor du finder både priser samt andre relevante informationer. 
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