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En af de bedst bevarede 
cistercienserklostre i Norden 
med en døbefont udhugget af 
Thorvaldsen og et meget 
fornemt orgel bygget i 1804 af 
den Slesvigske orgelbygger 
Jürgen Hinrichsen Angel.
Reventlowsvej 1, Korinth

Brahetrolleborg Kirke

Fra Oktober kan du fra kl. 08.00 –
16.00 besøge Fyns eneste 
rundkirke med et historisk 
værdifuldt interiør, hvor meget 
er udført af kunstneren 
Eckersberg. Kirken er bl.a. også 
kendt for at lægge grund til 
filmen  “Adams Æbler”. 
Søren Lundsvej 40, Horne, 5600 
Faaborg

Horne Rundkirke & 
Mausoleum

En gammel rokokohave anlagt I 
1753 med flere stier og hvile-
bænke, hvor roen og den smukke 
natur kan nydes. Haven er åben 
for offentligheden i dagtimerne 
mod betaling af entré. 
For kr. 20 kan der også købes en 
folder om slottet og havens 
historie.
Entré til slottets park pr. person 
(over 17 år): kr. 40,-
Slotsalleen 9, Faaborg

Holstenhuus Park
kl. 08.00 – 18.00

Pipstorn Skov
Pipstorn Skov indeholder 
den tætteste koncentration 
af fortidsminder på hele 
Fyn, hvoraf mange er 
tilgængelige, synlige og 
restaurerede. I skoven 
findes adskillige stendysser, 
gravhøje fra bronzealderen 
og tuegrave fra jernalderen.
Pipstorn Skov, Lucienhøj 16 
Faaborg  

Lige uden for Faaborg ligger 
Danmarks ældste fungerende 
vandmølle.  Møllen har været 
åben for publikum I de sidste 
100 år. Nissebanden blev optaget 
i og omkring Kaleko Mølle. Alle er 
velkommen til at gå en tur i 
området. 
Priceshavevej 18, Faaborg. 

Kaleko Mølle

Vesterport
Er opført i 1400 årene og dannede 
grænsen mellem købstaden og det 
omkringliggende land i forbindelse med 
vold og voldgrav. Først fra midten af 
1800 tallet begyndte byen at vokse ud 
over de grænser, der havde ligget fast 
siden middelalderen. Vesterport er den 
ene af to tilbageværende byporte fra 
middelalderen i Danmark  (Mølleporten 
i Stege er den anden). Vesterport har 
ændret udseende flere gange, et af de 
mest drastiske var, da porten blev 
beklædt med cementpuds. Byportens  
nuværende udseende stammer fra en 
omfattende renovering i  1917

Vestergade, Faaborg  

Faaborg Klokketårn
Klokketårnet fra byens første kirke, 
Sct. Nikolai kirke.(1250 – 1536). 
Selve kirken blev revet ned, men 
klokketårnet blev stående. I dag 
fungerer klokketårnet stadig som 
klokketårn for Helligåndskirken.  
Tårnet er 31 meter højt. 
Klokkespillet i tårnet spiller fire 
gange i løbet af dagen. Kl. 8.05, kl. 
12.06, kl. 16.05 og kl.22.06. 
Melodierne skifter i løbet af året.
Få en lille folder om klokkespillet 
og Klokketårnet på turistbureauet.
Tårnstræde, Faaborg

Ymerbrønden
Udført af billedhugger Kai 
Nielsen, skænket af etatsråd 
Mads Rasmussen. Opstillet og 
afsløret 24. juni 1913. 
Ymerbrønden, der står på 
Torvet, er en kopi i bronze fra 
1964. Original er udhugget i 
sandsten og kan nu ses på 
Faaborg Museum.
Få en lille folder på Faaborg 
Turistbureau eller besøg siden:
www.skulptur-faaborg.dk
Torvet, Faaborg  
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”Vandets Veje” ved 
Kaleko Mølle
Kan du tage med ungerne på et 
magisk eventyr i naturen med 
start ved Kaleko Mølle, hvor I via 
lytte poster kan høre små sjove 
fortællinger om vandets 
betydning for os alle sammen og 
til alle tider. 2 vandreruter på to 
eller fem kilometer. Det er en 
frisk tur til Sundet eller Øhavet.
Start ved Kaleko Mølle,
læs mere på ohavsmuseet.dk 
Priceshavevej 18, Faaborg. 

Kirken blev påbegyndt i 1478, og 
var oprindelig kloster-kirke til 
Helligåndsbrødrene. Blev med 
reformationen sognekirke for 
Faaborg. Kirken har lige været 
igennem en omfattende 
renovering, der lukkede kirken i 
næsten to år. I kirken er to 
rækker med munkestole fra den 
katolske tid bevaret. Den 
nuværende altertavle er fra 1855 
og malet af Vilhelm Marstrand
Kirkestræde, Faaborg

Helligåndskirken
kl. 08.00 – 20.00 
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Galleri Korinth
Galleri Korinth er et galleri, der 
udstiller ny og moderne kunst af 
danske og udenlandske kunstnere. 
Galleriet er beliggende i 
”Snedkerhus” på hovedvejen i 
Korinth. Mere info og helt korrekte 
åbningstider  på FB og 
www.gallerikorinth.dk
Reventlowsvej 15, Korinth, Faaborg

Lundely Glas 
Tirsdag kl. 9.30-16.30
Onsdag kl. 9.30 – 16.30
Torsdag kl. 9.30 – 16.30
samt når flaget er ude
Håndlavet glaskunst direkte fra 
ovnen. Se hvordan glasset bliver 
lavet og få en snak om glassets 
magi. Galleri, butik og arbejdende 
værksted. Bredt udvalg af smukt og 
spændende glaskunst alt naturligvis 
efter eget design. Se meget mere 
på www.lundelyglas.dk samt FB
Svendborgvej 329, 5600 Faaborg

Stofmøllen - Antik- og hobby-
marked. Åstrup Mølle er bygget i 
1862. Møllen er åben 
i 3 etager.  Kæmpe udvalg i 
beklædning, patchwork, møbel 
og gardinstof  og Antik. 
Tlf.: 62616388 
www.stofmoellen.dk
Svendborgvej 303, Faaborg

Aastrup Mølle
Mandag – Fredag 10.00-17.30
Lørdag 10.00 – 14.00

Skitsehandlens galleri
Ligger på Torvet i Faaborg. 
Udstilling: John Olsen  
fra 9. oktober – 27. november.
Galleriet har åbent 
torsdag – fredag kl. 11 – 16 og 
lørdag kl. 10-14.
Vi holder løbende forskellige 
arrangementer med oplæsning, 
introduktioner mm.
Læs mere på FB eller  
skitsehandlen.dk
Skitsehandlen, Torvet  3, Faaborg

Randi Potter  
Lørdag kl. 10.00 – 13.00

Se Randi Potters spændende 
stentøj. Randi Potter arbejder i 
stentøj med giftfri glasur, der er 
ovnfast og tåler opvaskemaskine. 
Hånddrejede og støbte brugsting 
samt dekorative fade, vaser, 
relieffer m.m. Åbent lørdage eller 
efter aftale: mobil 21 65 73 31.
se mere på FaceBook
Østerbrogade 45, 5600 Faaborg

Museet rummer en af Danmarks 
vigtigste samlinger af dansk kunst 
fra 1885 – 1925. Aktuelle udstillinger: 
Verden som Atelier – Fynboernes 
værker bliver til, samt TÆT PÅ –
værker på papir fra Faaborg Museums 
samling. Bygningen er en 
arkitektonisk perle, tegnet af  arkitekt 
Carl Petersen og opført 1916. Læs 
meget mere her: faaborgmuseum.dk  
Entré voksne kr. 90,- og børn Gratis

Grønnegade 75, Faaborg

Faaborg Museum
Tirsdag – Søndag  11 – 16. 

Åbningstider følger Faaborg Museum
Konservesgaarden, indgang via 
Faaborg Museum ,Grønnegade 75, 
Faaborg

Øhavsmuseet  
fredag kl. 11-16
lørdag - søndag kl. 10-16 

Med den prisvindende udstilling 
bestående af lyde, lysdesign, 
stemninger og spændende 
fortællinger bliver du ledt gennem 
5 tidsaldre, hvor du vil opleve, 
hvordan mennesket er blevet 
påvirke af naturen.
www.ohavsmuseet.dk
Entré voksne kr. 75,-
Børn (u. 18) Gratis 
Havnegade 3, 5600 Faaborg

Helios teater/biograf
Facaden er prydet med  Emil 
Saltos lysskulpturer, der ændrer 
farve og tone efter temperaturen
i huset.  Helios-Teatret er en 
foreningsbaseret biograf, og den 
daglige drift udføres af ca. 120 
frivillige, ulønnede medlemmer.
Læs mere på heliosteatret.dk
Hyggelige Cafe Soze, med bl.a. 
hjemmeristede kaffespecialiteter.
Banegårdspladsen 7, Faaborg
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Søndagsomvisningen handler denne 
gang om Faaborg Museums unikke 
arkitektur & møbeldesign. Det er 
gratis at deltage i omvisningen når 
entré er betalt

Grønnegade 75, Faaborg

Søndagsomvisning:
Faaborg Museum
Søndag d. 27. november kl. 13.30

http://www.gallerikorinth.dk/
http://www.lundelyglas.dk/
http://www.stofmoellen.dk/
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Læs mere om Faaborg 
Folkeuniversitet på 
www.faaborgfolkeuni.dk
Her kan I få program til årets 
foredrag, reservere plads og købe 
billetter.

Ferritslev Fritidshus:
Er et musik og kulturhus i Ferritslev 
med et spændende musik og 
teaterprogram.
Læs mere: 
ferritslevfritidshus.billetten.dk
Ørbækvej 916A, 5863 Ferritslev

Foderstoffen:
Er et musik og kulturhus i 
landsbyen Rudme på Fyn. 
Læs mere 
om arrangementer her: 
www.foderstoffen.dk
Rudmevej 121, 5750 Ringe

Horne Kræmmermarked
Søndag 20. november
kl. 10.00 – 16.00 

Kræmmermarked i Horne. 
12-14 hobbykræmmere med vidt 
forskellige stande. Der handles 
stort set med alt – til rimelige 
priser. Bøger, musik, film, nye 
håndarbejdsting, smykker, antik og 
retro, porcelæn og møbler. Gode 
parkeringsforhold.
Horne Landevej 2, Faaborg.

Find 4 skjulte malerier i et af 
Fyns smukkeste landskaber.
Gå i malernes fodspor i 
Svanninge Nørremark og 
Svanninge Bjerge. Besøg 
hjemmesiden 
www.kulturregionfyn.dk/story
hunt/route/svanninge-bakker
og download Rute PDF - en
Vandrerute på ca. 10 km. 
Parker på P-pladserne ved 
Restaurant Skovlyst

Malernes Fyn –
Svanninge Bakker

Få kulturguiden på
Faaborg Turistbureau, 
Torvet 19, Faaborg.
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Køb dine julekort på 
turistbureauet 
Vi har af Faaborg Byhistoriske 
Arkiv fået lov til at lave nye 
julekort af originale gamle 
julekort fra Faaborg. 
Pris: 1 stk. kr. 6,- eller 4 stk. 
kr. 20,-
Faaborg Turistbureau, 
Torvet 19, Faaborg.

Hvis man vil vide noget om 

Faaborgs historie og de mennesker 

der har boet  og levet her, er 

Byhistorisk Arkiv et godt sted at 

søge oplysninger. Arkivet er 

oprettet af provisor Hans Brandt

i 1937 og er dermed landets 

ældste egentlige lokalhistoriske 

arkiv. 

Torvet 19, Faaborg.

Byhistoriske arkiv
Hver onsdag og torsdag 
kl. 14.00 – 16.00 

For kun 20,- kr. kan du købe et kort 
over Faaborg by. Gå på byvandring 
og udforsk den smukke by og alle 
dens flotte skulpturer.
Du kan også besøg vores 
hjemmeside og se de forskellige 
skulpturer på:
https://www.visitfaaborg.dk/faabor
g/attraktioner/skulpturer-i-faaborg
Faaborg Turistbureau, 
Torvet 19, 5600 Faaborg

Køb et kort over Faaborg by 
og gå på byvandring 

Cykelture I Faaborg Midtfyn

Køb en cykelfolder med 10 
spændende ruter i Faaborg-
Midtfyn. Hver tur i folderen er ca. 
30 km lang.  Kr. 10,-
Faaborg Turistbureau
Torvet 19, 5600 Faaborg

Traditionen tro har Galleri Korinth 
samlet en mangfoldighed af mindre 
kunstværker i keramik, papir, på 
lærred og skabt et juleeventyr.
Galleriet er beliggende i 
”Snedkerhus” på hovedvejen i 
Korinth. Mere info og helt korrekte 
åbningstider  på FB og 
www.gallerikorinth.dk
Reventlowsvej 15, Korinth, Faaborg

Galleri Korinths Jule kunst 
marked 
19. & 20. november kl. 11 - 17
26. & 27. november kl. 11 - 17

http://www.faaborgfolkeuni.dk/
http://www.foderstoffen.dk/
https://www.visitfaaborg.dk/faaborg/attraktioner/skulpturer-i-faaborg
http://www.gallerikorinth.dk/
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26. & 27. november: kl. 10 – 16.30 
Kig forbi til en af landets største 
slotsjulemarkeder. På Egeskov 
Julemarked oser det af stemning, 
når man ved ca. 120 markedsboder 
kan lade sig inspirere af alt fra 
kunsthåndværk og brugskunst til 
delikatesser og juledekorationer, 
som giver inspiration til julen og 
gavekøb.
Læs mere på www.egeskov.dk
Entré voksne: Kr. 100,-
Børn indtil 12 år kr. 50,-
Egeskovgade 18, Kværndrup

Egeskov julemarked 

19. & 20. november: kl. 10 – 16.30 
Kig forbi til en af landets største 
slotsjulemarkeder. På Egeskov 
Julemarked oser det af stemning, 
når man ved ca. 120 markedsboder 
kan lade sig inspirere af alt fra 
kunsthåndværk og brugskunst til 
delikatesser og juledekorationer, 
som giver inspiration til julen og 
gavekøb.
Læs mere på www.egeskov.dk
Entré voksne: Kr. 100,-
Børn indtil 12 år kr. 50,-
Egeskovgade 18, Kværndrup

Egeskov julemarked Julemarked på 
Herregården Lundegaard
Lørdag 19. nov. 10 - 17 
Søndag 20. nov.10 - 16
Mød unikke gård og 
lokalproducenter af fødevarer, 
tekstiler og kunsthåndværk. 
Udstillerne er alle udvalgt ud 
fra kriterierne: Godt håndværk 
– Gode råvarer – Kvalitet.  
Entré kr. 70,- Børn under 13 år 
kommer gratis ind.
Lundegårdsvej 44-46, 5672 
Broby

Jul i Falsled 
Søndag d. 20. november
kl. 10.00 – 17.00

Husk at sætte kryds i 
kalenderen søndag d. 21. 
november, hvor der igen er jul 
i Falsled! Julemanden 
kommer, og der er masser af 
hyggelige aktiviteter for hele 
familien. Vi glæder os til at se 
jer!
Læs mere på Jul i Falsleds 
facebookside.

Julemarked på 
Boltinggaard Gods 
Fredag d. 25. nov. kl. 14 – 19

Lørdag d. 26. nov. kl. 10 – 16

Søndag d. 27. nov. kl. 10 – 16 

Hyggeligt julemarked for hele 
familien på Boltinggaard Gods. 
Julemarkedet er en 
tilbagevendende tradition, hvor 
familier vil kunne samles og fejre 
den første weekend i advent. 
Kokskovvej 28, Boltinggaard Skov, 
Ringe

Julestue Egeskov mølle
Lørdag d. 26. november
kl. 10.00 – 16.00
Vi slår dørene op for den årlige 
julestue på Egeskov Mølle med 
flere udstillere fordelt på møllens 
forskellige etager, ja selv en 
julemand er der også – læs mere:
Egeskovmoelle.dk
Den prægtige, hollandske 
vindmølle Egeskov Mølle ligger 2 
km fra Egeskov Slot. Den 
nuværende mølle er opført i 1855. 
Grønnebjergvej 1, 5772 Kværndrup

Black Friday i Faaborg 
Fredag  25. november kl. 10-20

Vores Faaborg og Egn  inviterer til 
juletræstænding.
Tag imod julemanden ved Faaborg 
havn ca. kl. 16.40 og følg med ham 
til Torvet, hvor han vil tænde det 
store træ. Der er gratis slikposer til 
de første 500 børn. 
Der er Jul i Bøjestræde; Horne 
mandskor synger kl. 15.30
Butikkerne i Faaborg

Adventsmarked. Smedjens 
Venner har ved essen og ambolten 
fremstillet adventskranse, 
juletræer, lysestager m.m. i 
smedejern. Alt til rimelige priser. I 
cafeén kan købes kaffe, the, juice 
og varme smedepandekager 
kl. 14-16. Entré kr. 30,- børn under 
16 år gratis.
Hudevad Byvej 21, Årslev.

Hudevad Smedje
lørdag 26. november
kl. 13 -16.30
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Jule kræmmermarked
Søndag 27. november
kl. 10.00 – 15.00 
Julekræmmermarked, hvor du 
kan købe (næsten) alt, b.a. 
juleting, tøj, porcelæn og met
andet 
Gratis adgang til markedet.i
Tulipbygningen. 
Jim Lyngvilds kirkebilleder kan 
samtidig ses på dagen.
Julemarked i Tulipbygningen

Juletræet tændes i 
Faaborg 
Fredag  25. november Vores Faaborg og Egn  inviterer til 

Black Friday 
Kom og gør et godt køb, når 
Faaborgs butikker åbner op for en 
masse gode tilbud i hele byen.
Butikkerne i Faaborg
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Hyggelig gåtur til Pipstorn skov 
Start turen ved Kalekovej og følg 
grusstien langs med veteranbanens 
skinner via Horseløkke trinbræt og 
Lucienhøj trinbræt, hvor der er en 
enestående udsigt over øhavet.
I Pipstorn skov finder I en fin 

rundtur på ca. 2 km hvor I undervejs 
finder et stort madpakkehus, en 
Jorden er giftig bane, Fyns største 
koncentration af fortidsminder: 
gravhøje, langdysser, tuegrave og 
se også om I kan finde Kirsten Skovs 
Kilde. Få folder på turistbureauet.

Faaborg Havnebad
Åbent hele året. 
For både børn og voksne
Flere badebroer af træ.. 
Toilet. Sauna (adgang via SMS kode 
kr.40). Gratis adgang til selve 
havnebadet
Havnen, Faaborg.

Under Isen i Svanninge Bjerge 
”Under Isen” hedder den 
usynlige teaterforestilling, der 
blander fiktion og drama med 
historisk virkelighed fra de 
lokaliteter man bevæger sig 
igennem. 7 km i alt. 
Man downloader app’en
Baggårdteatret og køber ‘Under 
Isen’ til kr. 79,- .Start: Det nye 
Øhavsmuseum, Havnegade 3, 
Faaborg. Varighed: ca. 2,5 time.

Download App’en Geopark det 
sydfynske Ø-hav og få adgang til 
digitale kort med angivelse af 
parkeringspladser, primitive 
overnatningsmuligheder, 
toiletter, vandreruter, cykel og 
MTB-ruter, rideruter, kajakruter, 
fiskepladser, slæbesteder, 
dykkerspot, geologiske 
besøgssteder, geoparkcentre, 
naturområder mm. Kan 
downloades på Google play og 
App store.

Naturstien Korinth Ringe 
Ligger på den gamle jernbane 
mellem Ringe og Korinth. Den er 
16 km lang og forbinder den 
sydlige del af kommunen med 
Midtfyn og Ringe. Stien er en 
kombineret asfalt og grussti, hvor 
der både kan vandres, cykles og 
rides. Du kommer forbi både 
marker, enge med græssende 
køer, snoede vandløb, levende 
hegn og spor fra jernbanens tid.
Parkering: Kaj Lykkesvej eller 
Vinkelvej Korinth 5600 Faaborg/
Tinghøj Allé 2, 5750 Ringe.

Gåtur ved Langelinie
Start ved havnebadet og nyd en 
dejlig gåtur langs Langelinie mens 
du kigger ud til det sydfynske 
Ø-hav med Bjørnø og Avernakø lige 
frem for. På turen kommer du forbi 
Faaborg Roklub, Dosseringen, 
Plougs batteri/skanse, Slæbestedet 
ved St. Hansgade, De to kristne 
kirkegårde, De engelske 
krigergrave, Voigts minde med de 
2 kanoner, Den Jødiske Kirkegård, 
Hellig kors kilde, Klinteparken og 
Danland Klinten.
Start ved Havnebadet

Sundsøen i Faaborg
Gå en tur omkring Sundsøen og 
nyd det mangfoldige fugleliv i og 
omkring Sundsøen. I år 2000 blev 
Sundet genskabt som sø. 
Søen giver sammen med den 
tilstødende rørskov gode 
ynglemuligheder for flere arter af 
ænder, lappedykkere, vandhøns 
og sangere, fiskehejrer og skarver
Sundsøen/Kaleko – 4.4 km 
Sundbakkerne – 4,7
Få en brochure om Sundet på  
Visit Faaborg, Torvet 19, Faaborg

Bøjden Nor
Bøjden Nor er en gammel lav-
vandet bugt, der er blevet afsnøret 
fra havet med en strandvold, På 
strandengene yngler vadefugle, 
men det er de mange rastende 
fugle, ænder, gæs. svaner, skarver, 
hjejler og vadefugle der især kan 
betragtes her. Bøjden Nor ligger 
med egen færgehavn for enden af 
rute 8. i udkanten af Bøjden by viser 
skilte ad Dyndkrogvej til P-plads ved 
sydenden af Noret, hvorfra en 
natursti leder til to fugleskjul.

Forum Faaborg
Offentlige åbningstider – se
https://www.forumfaaborg.dk/
svoemmehal/
25 m bassin, varmtvands 
bassin etc. Pris pr person kr. 
50,- Børn under 18 år kr. 25,-
Sundvænget 4-8 Faaborg 
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Nøkken & Ellepigen
Er en ny vandrerute, hvor opsatte 
lyd-installationer fører nutidens 
mennesker ind i fortidens sagn og 
overtro. Målgruppe: større børn. 
Vandreruten ligger ved Sollerup
skov og Enge, er ca. 7 km lang. 
Der er flere muligheder for at 
ændre eller forkorte turen 
undervejs. Find mere info på 
Øhavsmuseets hjemmeside. :
https://www.ohavsmuseet.dk/noe
kken-og-ellepigen/
Sollerup skov, Sollerupvej 24, 
Korinth

Hop på din mountainbike i 
Svanninge Bakker og oplev det helt 
nye Mammut Trail. En helt unik 
MTB-tur, hvor du følger i 
mammuttens fodspor. 
Medbring din egen cykel og følg det 
afmærkede spor. Rundt på ruten 
møder du opsatte lyttestationer, 
hvor du bliver ført tilbage til 
dengang, hvor de allerførste 
mennesker tog på jagt i Danmark. 
Læs mere på 
www,ohavsmuseet.dk/mammut-
trail

Mammut Trail

https://www.forumfaaborg.dk/svoemmehal/
https://www.ohavsmuseet.dk/noekken-og-ellepigen/


Kløverstierne i 
Svanninge Bakker
4 kløverstier i Svanninge Bakker
Vælg den rute, der passer dig i forhold 
til længde eller seværdigheder.
Svanningeruten – grøn rute 2,5 km 
Mølleruten – blå rute 6,1 km
Solbjergruten – Rød rute 7,5 km
Svanninge Bakker ruten – sort rute
11,7 km
Få folderen på Faaborg Turistbureau, 
Torvet 19, Faaborg

Tag på Ø-hop til Faaborg øerne 
Bjørnø, Lyø og Avernakø

Oplevelser for hele familien.
Besøg Lyø og find den smukkeste 
landsby. Klap en ged på Avernakø 
eller besøg stranden på en af de 
flotte småøer. Færgerne sejler fra 
Faaborg havn. På Bjørnøfærgen 
møder du blot op på kajen. Find 
sejlplaner til øerne og vores lokale 
Ø-hop brochure på vores 
hjemmeside VisitFaaborg.dk eller 
besøg Faaborg Turistbureau,  
Torvet 19, Faaborg

Svanninge Bakker
Hent en brochure på 
Turistbureauet over Svanninge 
bakker og bjerge og gå en 
hyggelig tur i Bakkerne. 
Parkér bilen ved restaurant 
Skovlyst. Besøg også den meget 
informative landskabsudstilling i 
Tårnet. Åbent hver weekend. 

Øhavsstien
Et  afmærket stisystem fra 

Faldsled i vest til Langeland i øst 

over Ærø i syd omkranser det 

Sydfynske Øhav og danner med 

sine 220 km en af Danmarks 

længste vandreruter –

Øhavsstien. 

Få kort over ruterne på Faaborg 

Turistbureau eller download de 

enkelte kort på visitfaaborg.dk

Torvet 19, Faaborg

Naturlegepladsen Troldeland 
består af flere dele: 
Alfeland for de 3 – 6 årige
Troldeland for d 6 – 10 årige 
Huleland, hvor der er 
mulighed for at bygge huler. 
Ellers er der bålsteder, hvor I 
kan grille og hygge jer.
Rallebæksgyden, Faaborg

Naturlegepladsen 
Gåsebjergsand

I  november har 
Faaborg Turistbureau 
åbent mandag – fredag kl. 10 – 16.
Frokostlukket fra kl. 12.30 – 13.00

Vores ubemandede inforum - ved 
siden af hovedtrappen - er åbent 
hver dag fra kl. 9.00 – 21.00

Telefon:  7253 1818
E-mail visitfaaborg@fmk.dk
Hjemmeside: Visitfaaborg.dk
Faaborg Turistbureau, Torvet 19, 
Faaborg.

Legepladser i Faaborg 
Legeplads på Vestkaj, Faaborg
Legeplads ved Faaborg Marina 
Der er også fine forhold til at 
spise frokost. Borde-bænke-sæt, 
og en overdækket pavillon.
Hans Rasmussens Have
Legeplads ved Klinten
Lille hyggelig legeplads med flot 
havudsigt. Der er park, toilet, 
grillfaciliteter, borde og bænke
Naturlegepladsen Gåsebjergsand
Pipstorn skov – legeplads 
Få mere info på Visitfaaborg.dk
”For børn”
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Faabaar.dk fælles kalender for 
Faaborg og omegn. Kalenderen 
er et samarbejde mellem Vores 
Faaborg & Egn, VisitFaaborg, og 
Det Rigtige Faaborg – en 
arrangementskalender for både 
lokale Faaborgensere og et godt 
tilbud til vores besøgende 
turister.

VisitFaaborgs onlinebrochurer 
finder du ved at kopiere følgende 
link:
https://www.visitfaaborg.dk/dan
mark/fyn/faaborg/planlaeg-din-
tur/online-turistbrochurer 

Skulpturtur i Faaborg-
Midtfyn kommune 
Anders Rehde Nielsen og Ole 
Folke Olsen tager jer med på en 
cykel eller biltur rundt i Faaborg-
Midtfyn kommune og lader jer 
opleve natur, bysamfund og især 
skulpturer i det offentlige rum. 
Se mere på VisitFaaborg.dk
Link til side:
https://www.visitfaaborg.dk/faab
org/sightseeing-og-guidede-
ture/skulpturtur-i-faaborg-
midtfyn-kommune

Book gode oplevelser 
Gå ind på vores hjemmeside 
Visitfaaborg.dk under fanen 
Køb og book. Hvad enten du er 
på cykel, i båd eller til hest, har 
lyst til en syrengåtur, en dejlig 
oplevelse i Øhavet,  eller i vores 
smukke by, så finder du her en 
masse spændende muligheder.

Under fanen Planlæg din tur
på Visitfaaborg.dk klikker du på 
Begivenheder og her kommer 
nu oversigten ”Det sker”med
begivenheder i vores område

”DET SKER” November 2022

mailto:visitfaaborg@fmk.dk
https://www.visitfaaborg.dk/faaborg/sightseeing-og-guidede-ture/skulpturtur-i-faaborg-midtfyn-kommune

