
 GÅ/CYKEL tur til FYN 

Uge 25 (mandag den 15. juni til og med den 18. juni 2020) 

 

 

   

 

 

 

Vi skal bo På Hotel Faaborg Fjord, hvor der er mulighed for at benytte følgende under vores ophold: 

Krolf-bane, Petanquebane - Volleyball bane, Billard, Bordtennis & Dart –  

Hyggelig Loungebar, Gratis Wifi og fuldt udstyret fitness faciliteter. 

 Tag en dukkert fra badebroen på vores private strand eller lån en cykel og kør ind og besøg den gamle købstad, 

med de hyggelige huse og den gode stemning. Det emmer af Idyl og atmosfære i Faaborg og omegn. 

 

Turen starter mandag den 15. juni med bus fra Parkhallen kl. 07.30 

 

Vi kører til hotellet og læsser bagagen af, derpå fortsætter vi med bussen til Falsled Kro. 

  Cykelturen går fra Falsled ud over Helnæs og videre til Fåborg ca. 54 km. 

Gående benytter Øhavsstien til Fåborg ca. 26 km (kig på nettet Øhavsstien Falsled til Fåborg).  

Er det for langt for nogen finder vi et sted, hvor dem, der ikke vil gå så langt, kan blive sat af. 

 

Hver dag vil der være yogastræk for dem der ønsker det. 

Husk drikkelse og madpakke til første dag. 

 

Aftenmenu ”Dagens ret” på hotellet - Tilberedt med lokale og sæsonbetonede råvarer efter køkkenets valg.  

 

Tirsdag starter med morgenbuffet og smør selv madpakke inkl. proteinbar / frisk frugt. 

Herefter går turen for både cyklende og gående til Lyø og Avernakø. Færgen går fra Fåborg. 

Yogastræk, aftensmad og hygge. 

 

Onsdag - morgenbuffet og smør selv madpakke. 

Dagens cykeltur: Svannike bakker, Brobyværk, Arreskov sø, Korinth ca. 40—45 km. 

Gående starter med bus til Fjællebroen og går ca. 17 km. 

Yogastræk, aftensmad og hygge. 

 

Torsdag skal vi forlade værelserne om morgen. 

 Dagens cykeltur: Dyreborg og retur til Fåborg ca. 25 km — gående har tur op & ned i smukke Svannike bakker. 

Kl. 16.30 bliver vi hentet på hotellet og køres til Kolding. 

  

4 fulde aktivitetsdage på Sydfyn – med pragtfuld mad! 

Pris pr. person i delt dobbeltværelse Kr.1950,- / I enkeltværelse Kr. 2500,- 
Denne pris inkluderer:  

Bus Kolding — Hotel Fåborg Fjord tilbage til Falsled samt afhentning 

Hotel Fåborg Fjord til Kolding & Buskørsel Hotel Fåborg Fjord til Fjællebroen onsdag 

Ophold Hotel Fåborg Fjord – aftensmad mandag, helpension med smør selv madpakke tirsdag, onsdag & torsdag 

(på afrejsedagen indgår naturligvis ikke aftensmad) 

Færge Lyø — Avernakø 

(Der betales et gebyr på Kr. 60,- / hvis du ønsker cykel med bussen)!  

 

Tilmelding og betaling af depositum 650,- Kr. - fra torsdag 7. februar, (6. februar i Vamdrup)!                            

Foretages på kontoret i Parkhallen, hos Vibse i Vamdrup eller til Birgit. 


