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Vandring er en af de outdooraktiviteter, som 
ikke kun gennemføres i de varme sommermå-
neder, og vandreturisme kan dermed bidrage til 
at udvide turistsæsonen til forårs-, efterårs- og 
endda vintermånederne for de virksomheder, 
der tilbyder de rigtige produkter og services. 

Formål
Dette inspirationskatalog skal hjælpe alle med 
interesse i at udvikle eller markedsføre vandre-
turismen på Fyn og Øerne. 

Kataloget henvender sig til:
- Visitbureauer og kommuner
- Turistvirksomheder
- Turoperatører

I kataloget får du indsigt i 13 forskellige virksom-
heder på Fyn og Øerne. Virksomhederne har dét 
til fælles, at de alle arbejder seriøst med at udvik-
le services og produkter til vandreturister. Virk-
somhederne har fokus på bæredygtighed, kva-
litet og på at tilpasse og forbedre deres services, 
produkter, markedsføring og værdikæder, så 
de kan matche efterspørgslen fra den stigende 
gruppe af turister, der ønsker vandreoplevelser. 

Kataloget viser, hvad virksomhederne har på 
hylderne til sæson 2023. Flere har brugt vinteren 
på at udviklet nye produkter, pakker og service-

ydelser til vandreturister, og det hele forventes 
at være at finde på de enkelte virksomheders 
hjemmesider i løbet af foråret 2023.

Baggrund 
Inspirationskataloget er udarbejdet som afslut-
ning på et forretningsudviklingsforløb under 
projektet  ‘HIKE FYN - Bæredygtig vandreturis-
me på Fyn og Øerne”. 

HIKE FYN gennemføres i årene 2021-2024. Projek-
tet består af fire spor: Stiudvikling,  forretnings-
udvikling, international markedsføring samt 
udvikling af kortmateriale og styrkelse af kend-
skabsgraden til de fynske vandreruter. Projektet 
gennemføres af Destination Fyn og er finansieret 
af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse. 

Konsulentvirksomhederne BrandtJacobsen & 
Line Wagener Consult har haft ansvar for det 
etårige forretningsudviklingsforløb under HIKE 
FYN. Forløbet er gennemført i samarbejde med 
Karlbak, Detaljeriet og Sandra Neelmeyer. 

De 13 virksomheder i kataloget har alle deltaget i 
undervisnings- og workshopforløb i foråret 2022 
samt i netværk og et individuelt forretningsud-
viklingsforløb i efteråret 2022. 

Interessen for at vandre er stigende. Stadig flere danske 
og internationale turister ønsker at komme ud i naturen i 
vandresko. Potentialet for at øge omsætning og indtjening for 
turismevirksomheder, der satser på vandreturister, er derfor stort. 

HIKE FYN

13 VANDREVENLIGE TURISTVIRKSOMHEDER

1. Bergholdt.dk A/S
Børstenbindervej 5
5230 Odense M

2. Casa Ghiorsi
Øverste Skovbymark 16, 
5985 Søby  

3. Danhostel Svendborg
Vestergade 45
5700 Svendborg

4. Emmerbølle Strand Camping
Emmerbøllevej 24, Tranekær, 
5900 Rudkøbing

5. Frirum I/S
Baunevej 8
5610 Assens
 

6. Fugleviglund 
Lergyden 38
5492 Vissenbjerg
 
7. First Camp Hasmark Strand
Hasmark Strand, Strandvejen 
205, 5450 Otterup

8. Karlshøj & Co.
Bøstrup Strandvej 10, Bøstrup, 
5953 Tranekær
 
9. Kathrinelyst
Østre Hougvej 150
5500 Middelfart
 
10. Korinth B&B
Reventlowsvej 15
5600 Faaborg
 

11. Sulkendrup Mølle
Sulkendrupvej 1
5800 Nyborg
 
12. Worres Outdoor
Bryggergården 6
5600 Faaborg

13. Aasesminde B&B
Krøllegårdsvej 4
5600 Faaborg
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Tilbud til vandreturister fra sæson 2023

Services og servicesydelser
• Persontransport som del af gruppevandreture arrangeret af turoperatører; f.eks. transport til 

startpunkt for vandrerute og retur til overnatningssted
• Persontransport til/fra andre kollektive transportformer (tog, færge og fly) 
• Bagagetransport som del af gruppevandreture 
• Levering af råvarer til kollektiv madlavning på særlige overnatningssteder 

Salgskanaler
• Turoperatører og andre samarbejdspartnere 

Vision for vandreturisme
Bergholdt.dk A/S ønsker at være en del af fremtidens transportløsning, hvor behovet både er 
persontransport, bagageudlevering og oplevelser. Vandreturismen opleves som voksende, ikke 
mindst blandt børnefamilier og 50+-segmentet. Fleksibel bustransport spiller en vigtig rolle, når 
ønsket er at skifte individuel kørsel ud med kollektive transportformer. 

Bæredygtighedstiltag
Bergholdt.dk A/S har gennem mange år arbejdet med optimering af brændstofforbrug i 
tilrettelæggelsen af ture. Denne indsats fortsætter. At udvikle sunde arbejdsvilkår for chauffører og 
øvrige ansatte er også en integreret del af virksomhedens sociale bæredygtighedsindsats.

Udvalgte samarbejdspartnere
• Turoperatører, der sælger endags vandreture og flerdages vandrerejser
• Organisationer med tilbagevendende vandreevents

BERGHOLDT.DK A/S
Bergholdt.dk A/S er Fyns største busselskab for 
turist- og rutekørsel, og virksomheden ekspanderer 
løbende. Virksomheden har mere end 30 års erfaring 
med turist- og gruppekørsel og har både offentlige, 
private og erhvervskunder. 

Børstenbindervej 5, 5230 Odense M

Hjemmeside: www.bergholdt.dk

Cvr-nr: 34604630

Ejer: John Bergholdt  

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Dan Lillebæk

“Bergholdt.dk A/S vil være kendt blandt vandregæster og 
turoperatører som den transportløsning, der giver højst mulig 
kvalitet for vandreturisten på et logistisk og energiøkonomisk 
fornuftigt niveau”

John Bergholdt, ejer

https://www.bergholdt.dk
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter
• Overnatning i et glampingtelt i sommersæsonen 

inkl. linned

Services og servicesydelser
• Adgang til eget badeværelse og tekøkken ifm. 

overnatning
• Mulighed for tilkøb af mad, kaffe og te ifm. 

overnatning
• Bondegårdsbesøg

Øvrige vandrevenlige faciliteter og tiltag
• Flernætters-ophold kan kombineres med 

vandreture i alle retninger

Salgskanaler
• Egen hjemmeside

CASA GHIORSI
Casa Ghiorsi ligger på det nordlige Ærø mellem 
Ærøskøbing og Søby, cirka 400 meter fra 
vandreruten Øhavsstien. Her tilbydes overnatning 
i et glampingtelt med adgang til køkken og 
bad i sommersæsonen. Glampingteltet har en 
dobbeltseng og mulighed for yderligere tre 
sengepladser. Casa Ghiorsi er en bondegård med 
heste, køer, kalve, får, lam, høns og hunde. De sælger 
bondegårdsbesøg, økologisk kød og Italiensk vin. 
Casa Ghiorsi har igangsat byggeplaner for at kunne 
tilbyde yderligere overnatning til bl.a. vandreturister i 
fremtiden.

Øverste Skovbymark 16, 5985 Søby

Hjemmeside: www.casaghiorsi.dk

Cvr-nr: 39706113

Ejer: Simone Ghiorsi

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Simone Ghiorsi

“Vandreturister vil finde sig hjemme hos os. Udover at ligge i storslået 
natur giver Casa Ghiorsi adgang til mange kortere lokale vandreruter 
og de helt særlige oplevelser på bondegårdsbesøg. Vi vil gerne blive 
et overnatningssted, man vender tilbage til på kortere eller længere 
ophold og for alle generationer”.

Simone Ghiorsi, ejer

Vision for vandreturisme
Med planerne om opførelse af et nyt 
udlejningshus, som også vil indeholde 
køkken- og badefaciliteter, er visionen at 
tilbyde overnatning til yderligere fire personer. 
Bygningen bliver multifunktionel, så den på 
skift kan lægge rum til pop-up middage og 
italiensk vinsmagning, kurser,  produktsalg og 
kulturelle events. Byggeriet afventer positivt 
svar på ansøgninger i forhold til kystzone-, 
landzone- og byggelovgivning. 
Visionen er også at kunne tilbyde 
vandreturister mulighed for tilkøb af 
madpakke med økologiske råvarer og 
mulighed for fodbad efter endt vandring.

Bæredygtighedstiltag
Dyreholdet og grøntsager dyrkes økologisk med genanvendelse af egen kompost efter biodynamiske 
principper. Den nye bygning planlægges opvarmet med luftvarmepumpe og brændeovn med brug af 
brænde fra matriklen eller lokalt fra Ærø.
Solcellepaneler planlægges monteret til produktion af el. Byggeriet gennemføres hovedsageligt af træ 
og med materialer med mindst mulig CO2-belastning. Indretning og ombygning gennemføres i et vist 
omfang med cirkulære og lokale materialer.

Udvalgte samarbejdspartnere
• Ærø Turist- og Erhvervsforening

http://www.casaghiorsi.dk
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter 
• Vandrerhjemmet har 84 værelser- enkeltværelser, 

dobbeltværelser og firesengsværelser – alle med eget 
bad og toilet

Services og serviceydelser
• Morgenbuffet (tilkøb) 
• Smør-selv madpakker (tilkøb) 

Øvrige vandrevenlige faciliteter og tiltag
• Informationsvæg med foldere mv.
• Gæstekøkken 
• Grillplads 
• Vaskeri 
• Indendørs og udendørs opholdsarealer

Salgskanaler
• Egen hjemmeside
• Turoperatører

DANHOSTEL  
SVENDBORG
Danhostel Svendborg ligger midt i Svendborg i en ældre 
og gennemrenoveret industribygning, der engang var 
et historisk jernstøberi. Vandreruten Øhavsstien går 
igennem Svendborg kun 1,5 km fra Danhostel Svendborg.

Vestergade 45, 5700 Svendborg

Hjemmeside:  
www.danhostel-svendborg.dk

Cvr-nr: 33058373

Ejer: Fondsejet 

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Carsten V. Nielsen

“Vi bygger videre på en lang tradition for at kombinere aktive 
vandreoplevelser med et bekvemt og behageligt ophold midt 
i et spændende bymiljø med en lang historie”

Carsten V. Nielsen, Danhostel Svendborg 

Vision for vandreturisme
Danhostel Svendborg ønsker at være 
vandreturistens foretrukne overnatningssted 
i Svendborg. Beliggenheden er ideel: Flere 
af Øhavsstiens ‘ben’ udgår fra Svendborg, 
og der er samtidig kort afstand til 
færgeafgange til flere øer i Det Sydfynske 
Øhav. Oprindelsen som “vandrerhjem” giver 
en lang tradition for at modtage vandrere.

Bæredygtighedstiltag
Danhostel Svendborg arbejder kontinuerligt 
med bæredygtighedsinitiativer, bl.a. 
affaldssortering. “Too-good-to-go”-appen 
bruges til at undgå madspild, skiltning hjælper 
gæster og medarbejdere med at nedsætte 
energiforbruget, og varmesensorer sørger for 
slukning af lys, når fællesrum er tomme.

Udvalgte samarbejdspartnere
• Bagagetransport 
• Massage og fodmassage
• Cafeer, restauranter og spisesteder
• Attraktioner i nærområdet

http://www.danhostel-svendborg.dk 
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter
• En pakke med 2 eller 3 overnatninger, linnedpakke 

samt Tilbud om forskellige servicesydelser (jf. 
nedenfor).

• Printede kort med lokale vandrestier til 8 lokale 
dagsture - udleveres i receptionen

Services og servicesydelser
• Madkurv (efter specificeret valg), der venter i 

hytten ved ankomst - særlig relevant ved ankomst 
uden for cafeens åbningstid (tilkøbsydelse)

• Adgang til sauna og vildmarksbad (tilkøbsydelse)

Øvrige vandrevenlige faciliteter 
• Skiltning til/fra Øhavsstien 
• Skiltning til nærmeste offentlige transport 
• En velassorteret kiosk 
• Adgang til stranden direkte fra campingpladsen
• Swimmingpool (åben fra ultimo maj til primo 

september)
• Café (åben i skolernes sommerferie) 
• Vaskeri med tørretumbler 

Salgskanaler
• Egen hjemmeside
• Nyhedsbreve, der udsendes til henholdsvis danske 

og tyske gæster

EMMERBØLLE 
STRAND CAMPING 
Emmerbølle Strand Camping ligger på Langelands 
vestkyst. Vandreruten Øhavsstien går direkte 
forbi campingpladsen på stranden. Pladsen har 
standpladser, teltpladser og hytter til 4-6 personer. 
Hytter udlejes hele året. På pladsen findes et bredt 
udbud af faciliteter.

Vision for vandreturisme
Campingpladsen ønsker at tiltrække flere 
vandreturister primært i ydersæsonerne, 
som også er attraktive for vandrere. Der 
satses primært på at tiltrække det segment 
af vandreturister, der ønsker en fast base 
flere nætter i træk, som er interesseret 
i kortere dagsvandringer i området, og 
som ønsker at gøre brug af de øvrige 
aktiviteter og oplevelsesmuligheder, 
som campingpladsen tilbyder, f.eks. 
swimmingpool, kreaværksted, wellness og 
minigolf. Målgruppen er både børnefamilier 
og 60+ gæster. Det er især pladsens 4- og 
6-personers hytter, der vurderes særligt 
relevante for vandreturister.

Emmerbøllevej 24, Tranekær, 5900 
Rudkøbing

Hjemmeside:  
www.feriepark-langeland.dk/
emmerboelle  

Cvr-nr: 25477197

Ejer: Mia Rasmussen  

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Mia Rasmussen

“Vores Tilbud på pladsen passer meget bedre til 
vandrere, end de måske selv ved”

Mia Rasmussen, ejer 

Bæredygtighedstiltag 
Som den første store campingplads på Fyn er Emmerbølle Strand Camping fra 2023 blevet 
Green Stay-certificeret af Camping Outdoor. Virksomheden arbejder med omlægning til mere 
bæredygtig drift bl.a. via energibesparelser, affaldssortering og vandbesparelser. 

Emmerbølle Strand Camping  gør det muligt for gæsterne at agere mere bæredygtigt gennem 
skiltning og ved uddeling af foldere med gode råd og anvisninger. Virksomheden tilbyder også, at 
gæster kan deltage i strandrensning gennem særlige events og ved opsætning af poser til strandaffald.

Udvalgte samarbejdspartnere 
• Vandregruppen “Stivennerne”, der tester lokale vandreruter
• Havmiljøvogterne: Strandrensning, udstyr og strandrensningsevents 

http://www.feriepark-langeland.dk/emmerboelle
http://www.feriepark-langeland.dk/emmerboelle
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter 
• Saunagusoplevelse på kystnær destination. Kan 

bookes individuelt og for op til 10 personer
• Saunagusoplevelse til grupper på selvvalgt 

destination, evt. som modul i et kursusforløb
• Saunagusoplevelse kombineret med gys (dyp i isbad) 
• Saunagusoplevelse kombineret med picnic

Salgskanaler
• Egen hjemmeside 
• Samarbejdspartnere, f.eks. Gl. Brydegaard og Worres 

Outdoor

Vision for vandreturisme
Frirum har allerede deres kundegruppe blandt 
mennesker med interesse for natur og wellness. Nu 
adresseres vandreturister direkte med mobilt Tilbud 
om saunagus. Tilbuddet kan bookes af vandrerne 
direkte eller via et overnatningssted.
Frirum vil gennem dette Tilbud imødekomme 
vandreres nysgerrighed, åbenhed og optagethed 
af naturoplevelser. På længere sigt er visionen, at 
oplevelserne også udbydes fra en fast base i Sandager 
nord for Assens. 

FRIRUM
Frirum sælger natur- og wellness-oplevelser 
under åben himmel. Oplevelserne omfatter blandt 
andet saunagus, isbad, events, foredrag og andre 
friluftsoplevelser.
Det første produkt, som Frirum tilbyder til 
vandreturister, er et mobilt Tilbud om saunagus, der 
udbydes på 4-5 kystnære destinationer på Fyn. 

Baunevej 8, 5610 Assens

Hjemmesider: www.elskersaunagus.dk 
og www.mitfrirum.nu

Cvr-nr: 42888028

Ejere: Jane Holmstrup og  
Per Rasmussen 

Kontaktperson ift. vandreturisme:  
Per Rasmussen

“Vores Tilbud om saunagus passer langt bedre til vandrerne, 
end de sikkert er klar over. Den sanselige oplevelse af varme/
kulde, krop/omgivelser, personlige/fælles reaktioner bygger så 
fint ovenpå vandrerens oplevelser fra ruten. Og saunagus er 
kun ét blandt flere “frirum”, som vi tilbyder i Frirum”

Per Rasmussen, ejer

Bæredygtighedstiltag
Virksomheden bygger på en grundværdi 
om social, miljømæssig og økonomisk 
bæredygtighed. Opvarmning af saunaen 
sker med brænde i en energiøkonomisk ovn. 
Snacks pakkes i afmålt antal og baserer sig 
på økologiske råvarer. Deltagerne opfordres 
til at medbringe egne håndklæder, der 
derfor kan bruges flere gange før vask.

Udvalgte samarbejdspartnere
• Overnatningssteder (hoteller, havne, 

campingpladser etc.)
• Turoperatører, f.eks. Worres Outdoor

http://www.elskersaunagus.dk
http://www.mitfrirum.nu
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter
• Overnatning i dobbeltværelser 
• Vandreweekend-pakke 
• Mødepakker, hvor vandring er aktivitetselement  

Services og servicesydelser
• Morgenmad 
• Madpakker 
• Information om bagagetransport

Øvrige vandrevenlige faciliteter og tiltag
• Cafe
• Opholdsarealer i haven og gårdhave
• Vandrekort 

Salgskanaler
• Egen hjemmeside 

Vision for vandreturisme
Virksomheden ønsker at tiltrække kunder, der gerne efterspørger både naturoplevelser og 
selvforkælelse. Virksomheden har arbejdet for at sammensætte mødepakker, hvor vandring er et 
aktivitetselement samt weekendpakker med vandring som tema, hvor der kan tilkøbes High Tea, 
morgenmad og frokost. 
Virksomheden er ret ny, værelserne er først lige bygget, og virksomheden er i gang med at få 
beskrevet de nye produkter og services på hjemmesiden.

Bæredygtighedstiltag
Virksomheden arbejder ud fra et ønske om at bruge lokale og primært økologiske varer, undgå 
madspild og satse på kvalitetsmøbler og produkter, der har en lang levetid. 

Udvalgte samarbejdspartnere
• Attraktioner
• Overnatningssteder
• Transport
• Spisesteder
• Turistkontor
• Cykeludlejning

FUGLEVIGLUND
Fugleviglund er et overnatningssted i Assens 
Kommune tæt ved Vissenbjerg Bjerge. Bakkerne 
ved Vissenbjerg er en del af et kuperet landskab 
med fredet natur. I området findes flere korte, 
afmærkede vandrestier på mellem 3 og 8 kilometer. 
Fugleviglund har to dobbeltværelser, café med 
hjemmelavede kager og småretter, en butik med 
orkideer og ting til haven. Her er også et stort 
professionelt køkken, mødefaciliteter og stor have. 

Lergyden 38, 5492 Vissenbjerg 

Hjemmeside: www.fugleviglund.dk

Cvr-nr: 42296902

Ejer: Poul Moestrup  

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Poul Moestrup

http://www.fugleviglund.dk
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter
• Familieweekend på grønne fødder - vandring og 

kultur for små og store
• Nordfyns Golden Circle - De tre bedste vandreruter  

på Nordfyn

Services og servicesydelser 
• Mulighed for tilkøb af madkurv med lækre produkter 

til tilberedning i hytterne
• Mulighed for hjælp med transport
• Cykeludlejning

Øvrige vandrevenlige faciliteter og tiltag
• Vandrekort
• Tørrefaciliteter i hytterne
• Spabad (sommersæsonen)

Salgskanaler
• Egen hjemmeside 

HASMARK STRAND 
CAMPING 
Hasmark Strand Camping er beliggende på Nordfyn 
ca. 200 meter fra stranden. 
Campingpladsen, der er en del af First Camp-
kæden, tilbyder overnatning i hytter i vikingestil, 
mobilehomes, glampingtelte samt telt- og 
standpladser. Pladsen har et stort badeland 
med spa, en mindre butik og cykeludlejning. 
Campingpladsen holder åbent hele året, dog med 
begrænset åbningstid i vinterhalvåret for badeland 
og bespisning.

Hasmark Strand, Strandvejen 205, 
5450 Otterup

Hjemmeside: www.firstcamp.dk/
destinationer/hasmark-strand-fyn

Cvr-nr: 41026413

Ejer: First Camp Group AB

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Emma Skov Petersen

“Vi vil gerne være kendt for at være en hyggelig og behagelig base 
for vandrere. Et sted hvor de efter en lang dag med gode ture, 
masser af natur og eventyr kan trække sig tilbage og slå fødderne 
op. Hasmark er ’luksus i naturen’. Her kan man få ny energi uden at 
miste forbindelsen til naturen og den energi, naturen også giver”

Emma Petersen, Receptions Manager

Vision for vandreturisme
Hasmark Strand Camping ønsker at 
udvide sæsonen til efterår, vinter og forår 
ved at tilbyde vandreophold eller ophold, 
hvor vandring er ét af flere elementer. 
Virksomheden har afdækket områdets 
vandrestier, som fx Enebær Odde, har 
udviklet turforslag og er behjælpelig med 
transport og forplejning.

Bæredygtighedstiltag
En bæredygtig tilgang er hele First Camp-
koncernes basis. På Hasmark Strand 
Camping  arbejdes der hen imod at 
opnå Horestas Green Key certificering for 
campingpladser.

Udvalgte samarbejdspartnere
• Spisesteder
• Transportfirmaer
• Attraktioner
• Turistkontoret
• Lokale producenter
• Vandreguider

http://www.firstcamp.dk/destinationer/hasmark-strand-fyn
http://www.firstcamp.dk/destinationer/hasmark-strand-fyn
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter: 
• Professionel 1:1 ledercoaching, der afvikles under 3-6 

timers vandretur
• Professionel coaching af ledergrupper. Gennemføres 

under en vandretur tilpasset den enkelte gruppe
• Ledercoachingforløb, der omfatter 3-4 vandringer 

samt eventuelt mellemliggende onlinesparring og 
-refleksion

Services og servicesydelser
• Forplejning: Produkter kan kombineres med lokal 

forplejning
• Overnatning: Vandrecoaching kan kombineres med 

lokal overnatning 

Salgskanaler
• Egen hjemmeside
• Gennem forskellige organisationer for ledere

KARLSHØJ & CO
Karlshøj og Co. er en konsulentvirksomhed, der bl.a. 
tilbyder professionel coaching til ledere. Coachingen 
afvikles på aktive vandreture i naturen. Karlshøj og 
Co’s vandrecoaching kan gennemføres over hele 
landet, men udbydes primært på Langeland, hvor 
coachingforløbene også kan kombineres med 
overnatning og ophold.  

Bøstrup Strandvej 10, Bøstrup,  
5953 Tranekær

Hjemmesider: www.vandrecoaching.dk 
og www.karlshoej.co

Cvr-nr: 20587903

Ejer: Kristine Karlshøj

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Kristine Karlshøj

“Forskning peger på, at vi kan være op til 60 % mere kreative, når 
vi bevæger os i naturen sammenlignet med, når vi opholder os i 
et mødelokale. Det er netop, hvad vandrecoaching nyder godt af: 
Evnen til at se nye muligheder i sit lederskab får umiddelbar positiv 
effekt for den, der vælger vandrecoaching”

Kristine Karlshøj, ejer 

Vision for vandreturisme
Karlshøj og Co. har fokus på erhvervsturisme 
og lader naturen og vandring danne 
rammen om konsulentydelsen. 
Vandrecoaching udbydes til ledere, der 
ønsker at udvikle deres lederskab, uanset om 
de er erfarne vandrere eller nybegyndere.

Karlshøj og Co’s brug af vandring som 
anledning og ramme om 1:1 coaching 
bygger på mange års erfaring med at skabe 
energi og refleksion netop ved at forlade 
mødelokalerne.

Bæredygtighedstiltag
Transporten til og fra startstedet kan 
arrangeres med offentlig transport 
eller med samkørsel. Forplejning 
tilbydes ud fra økologiske råvarer. Alt 
forberedelsesmateriale tilbydes digitalt. 
Overnatning og måltider kan tilbydes i 
samarbejde med lokal udbydere.

Udvalgte samarbejdspartnere
• Lokale overnatningssteder 
• Lokale madleverandører med bæredygtige 

produkter 

http://www.vandrecoaching.dk
http://www.karlshoej.co
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter
• Vandrepakke med 2 x overnatning og 2 x morgenmad 

samt mulighed for tilkøb af madpakker, aftensmad, 
massage og fodbad

• Overnatning i lejlighed til 6 personer 
• Overnatning i dobbeltværelser 

Services og servicesydelser
• Morgenmad 
• Smør-selv-madpakker med drikkevarer
• Tapasbræt som aftensmåltid efter ankomst
• Fysiurgisk massage og fodbad; klinikken findes i 

sidebygning
• Vejledning om bagagelevering i forbindelse med 

booking
• Adgang til tørring af tøj og fodtøj i opvarmet entré

Øvrige vandrevenlige faciliteter og tiltag
• Adgang til  fællesstue med spil, tv, wifi m.m.
• Adgang til rustikt køkken
• Adgang til vaskemaskine
• Kaffe og the til fri afbenyttelse
• Mulighed for lån af cykel 

Salgskanaler
• Egen hjemmeside

KATHRINELYST
Kathrinelyst tilbyder overnatning i en slægtsgård 
fra midten af 1800-tallet. Vandreruten Lillebæltstien 
løber lige forbi gården, der ligger med udsigt over 
Gamborg Fjord. 
Gårdens stuehus rummer en lejlighed til 6 
personer samt tre dobbeltværelser, spisestue og en 
opholdsstue. Den parklignende have rummer stor 
træterrasse, bålplads og giver adgang til egen strand. 

Østre Hougvej 150, 5500 Middelfart

Hjemmeside: www.kathrinelyst.dk

Cvr-nr: 29474494

Ejer: Henriette Dyre Christensen

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Henriette Dyre Christensen

“Vi har gennem de seneste år udviklet Kathrinelyst til en 
overnatningsmulighed af høj kvalitet for vandrere. Gode 
senge i gode værelser, dejlig morgenmad, ideel beliggende 
og mulighed for tilkøb af massage - det falder alt sammen i 
rigtig god jord hos vores gæster”

Henriette Dyre Christensen, ejer

Vision for vandreturisme
Kathrinelyst ligger lige op ad vandreruten 
Lillebæltstien, der med sine 27 km gør 
det oplagt at tage en overnatning. Ejeren 
har til sæson 2023 udviklet en egentlig 
vandrepakke og har beskrevet turforslag, 
en rundtur, som gør det spændende at 
overnatte på Kathrinelyst, uanset i hvilken 
retning vandreturisten vælger at gå ad 
Lillebæltstien. Kathrinelyst kan på forhånd 
rådgive om eventuel bagagelevering. 

Bæredygtighedstiltag
Virksomheden hviler på en tradition for brug 
af gode råvarer og lokale leverandører. Der 
er særligt fokus på nedsættelse af el- og 
vandforbrug og på at undgå madspild. 

Udvalgte samarbejdspartnere
• Spisesteder
• Cykeludlejning
• Vandreguider

http://www.kathrinelyst.dk


24 25

Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter 
• Forslag til vandreophold på hjemmesiden
• Overnatning 

Services og servicesydelser
• Forslag til vandreture i området på hjemmesiden 

med links til kort, foldere osv. 
• Morgenmad
• Madpakker
• Tilbered-selv-aftensmad
• Bagage- og persontransport 
• Fodbadesæt
• Mulighed for booking af fodplejer

Øvrige vandrevenlige faciliteter og tiltag
• Vandrekort
• Tørrefaciliteter
• Eget køkken med køleskab

Salgskanaler
• Egen hjemmeside
• Booking.com

KORINTH B&B
Korinth B&B er et traditionelt bed and breakfast 
overnatningssted med tre dobbeltværelser.  
Korinth B&B ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune 
ved De Sydfynske Alper, som er det største 
sammenhængende skov- og naturområde på Fyn, 
omfattende Svanninge Bakker, Svanninge Bjerge 
og Sollerup Skov.  Overnatningsstedet ligger ca. 
400 meter fra naturstien Ringe - Korinth, og inden 
for kort afstand til afmærkede stier, der fører til 
vandreruten Øhavsstien.
Gæster har adgang til fælles køkken, stuer og 
gårdhave samt et galleri, der huser skiftende 
specialudstillinger.

Reventlowsvej 15, 5600 Faaborg

Hjemmeside: www.korinthbb.dk

Cvr-nr: 33380550

Ejer: Torben Jørgensen 

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Torben Jørgensen

“Kunst, kultur, natur. Korinth har der hele, når man tager omegnen 
med. Det har jeg gjort med vandrestøvlerne på, og med gode tips 
og anvisninger fra værten har det givet et væld af gode oplevelser, 
ja ind imellem ligefrem sjælefred. Tak for denne gang.”

Lene, tidligere kunde hos Korinth B&B

Vision for vandreturisme
Korinth B&B har som vision at tiltrække par 
og små grupper, der ønsker at opleve og 
vandre i Svanninge Bakker og Bjerge og 
samtidig få en kulturel oplevelse.

Bæredygtighedstiltag
Virksomheden arbejder med social 
bæredygtighed i form af samarbejder på 
tværs af Korinth og området. 

Udvalgte samarbejdspartnere
• Spisesteder
• Fodplejer
• Cykeludlejning
• Vandreguider

http://www.korinthbb.dk
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter
•  Overnatning med eget køkken og bad/toilet

Services og serviceydelser
• Morgenmad
• Smør-selv-madpakke med drikkevarer
• Fri kaffe og te

Øvrige vandrevenlige faciliteter og tiltag
• Lokale vandreruter
• Have med spisepladser
• Bålsted
• Grillfaciliteter
• Egen sø med mulighed for fiskeri og tur i robåd

Salgskanaler
• Egen hjemmeside
• Booking.com
• Bed & Breakfast Guiden

SULKENDRUP 
MØLLE
Sulkendrup Mølle er et overnatningssted beliggende 
i Nyborg Kommune. 
Bygningen er en gammel vandmølle, der ligger 
naturskønt ved en stor møllesø. Vandet bruser stadig 
ind under hele bygningen, og vandturbinen, der 
leverer strøm til stedet, er synlig. 
Sulkendrup Mølle tilbyder overnatning i fire ferielej-
ligheder med plads til i alt 20 personer. Lejligheder-
ne kan også fungere som dobbeltværelser, og der 
kan overnattes i telt på teltplads eller i autocamper. 
Sulkendrup Mølle har derudover møde- og kursusfa-
ciliteter til 60 personer samt anretterkøkken. 

Sulkendrupvej 1, 5800 Nyborg 

Hjemmeside:  
www.sulkendrupmoelle.dk

Cvr-nr: 21545538

Ejer: Jan Grønbæk & Anette Lyholm

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Jan Grønbæk og Anette Lyholm

“Med 5200-års oldtidshistorie - heraf 600 års spændende 
møllehistorie - ligger Sulkendrup Mølle naturskønt placeret ved sø, 
skov og å. Her kan vandrefolk nyde lækker økologisk morgenmad, 
grille ved møllesøen og hvile ud i dobbeltværelse/ferielejlighed 
med eget bad/toilet”

Jan Grønbæk, ejer

Vision for vandreturisme
Sulkendrup Mølle ligger tæt på flere lokale 
ikke-afmærkede stier. Visionen er at 
tiltrække flere aktive naturturister - enkelte, 
par og grupper - for at opnå helårsturisme. 
Ejerne har en stor viden om natur- og 
kulturhistorien i området. Eksempelvis 
ligger der tæt på den historiske mølle en 
restaureret jættestue, som ejerne har været 
involveret i at restaurere.

Bæredygtighedstiltag
Virksomheden er baseret på bæredygtighed 
som værdi. Stedet opvarmes delvist via 
vandkraft fra mølleåen og via brænde fra 
mølleskoven. Virksomheden arbejder hen 
imod selvforsyning. Virksomheden prioriterer 
lokale og økologiske fødevarer, og der gøres 
en indsats mod madspild. Der er opstillet 
ladestander til elbiler.

Udvalgte samarbejdspartnere
• Spisesteder
• Guider
• Museer/attraktioner
• Transport
• Cykelleje

http://www.sulkendrupmoelle.dk
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter
• Over Bjergene - 2 dage på Øhavsstien: Selvguidet 

pakkevandretur med overnatning, kortmateriale og 
forplejning

• Øhop med vandring på Bjørnø, Lyø & Avernakø: 
Selvguidet pakkevandretur med med overnatning, 
kortmateriale, forplejning mv. 

• Vandretur, Saunagus & Havdyp: En samlet oplevelse 
med 2,5 times guidet vandretur efterfulgt af 2 timers 
saunagus og havdyp

• Strikketur og bålmad, guidet tur med strikkeguide

Services og serviceydelser
• Forplejning - inkluderet eller som tilkøb til 

virksomhedens produkter
• Bagagetransport  - inkluderet eller som tilkøb til 

virksomhedens produkter

Salgskanaler
• Egen hjemmeside 
• Facebook

WORRES OUTDOOR
Worres Outdoor er en rejse- og vandrevirksomhed 
og turoperatør, der tilbyder outdooroplevelser 
herunder guidede og selvguidede vandreture, 
primært på Øhavsstien. Kundegruppen omfatter 
både private kunder og erhvervsvirksomheder. 
Virksomheden har adresse i Faaborg-Midtfyn 
Kommune og tilbyder ture i området omkring Det 
Sydfynske Øhav.

Bryggergården 6, 5600 Faaborg

Hjemmeside: www.worresoutdoor.dk

Cvr-nr: 42320021

Ejer: Stine Worre

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Stine Worre

“Worres Outdoor vil gerne være kendt for gennemførte 
færdigpakkede vandreferier, hvor der er fokus på lækkerhed 
og autenticitet. Worres Outdoor giver dig en bid af den lokale 
sydfynske charme og den magiske sydfynske natur.”

Stine Worre, ejer

Vision for vandreturisme
Virksomhedens vision er at facilitere adgang 
til naturen og give alle typer af mennesker 
og virksomheder nem adgang til gode 
vandre- og friluftsoplevelser. Ejeren, Stine 
Worre, er uddannet friluftsvejleder og har et 
indgående kendskab til lokalområdet, som 
hun benytter i udviklingen af produkter. 

Bæredygtighedstiltag
Worres Outdoor arbejder ud fra en præmis 
om, at virksomhedens kunder kun må 
efterlade fodspor i naturen, intet andet. 
Formidling af god adfærd i naturen er derfor 
blandt virksomhedens bæredygtighedstiltag, 
ligesom virksomheden har fokus på at 
udvælge samarbejdspartnere, der også 
arbejder med bæredygtighed.  

Udvalgte samarbejdspartnere
• Lokale spisesteder
• Lokale overnatningssteder
• Lokale museer
• Strikkeguider

http://www.worresoutdoor.dk
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Tilbud til vandreturister sæson 2023

Produkter
• Overnatning 
• Vandreophold 
 
Services og servicesydelser
• Madpakker
• Aftensmad 
• Fodpleje som tilkøb
• Kontakt til vandreguider
• Kontakt til cykeludlejning

Øvrige vandrevenlige faciliteter og tiltag
• Tørrerum
• Bålplads
• Vandrekort over Øhavsstien og over egne turforslag
• Have med siddepladser
• Fodplejeklinik

Salgskanaler
• Egen hjemmeside
• Booking.com

Vision for vandreturisme
Virksomhedens vision er at skabe helårsturisme ved at tiltrække aktive outdoorkunder, herunder 
vandreturister og grønne idealister. Aasesminde vil gerne fremstå som et familieetablissement, der 
kan udfylde alle vandreturisters behov. 
Ejerne driver samtidig en fodklinik og kan tilbyder fodpleje til vandrerne. 

AASESMINDE B&B
Aasesminde B&B er en bed and breakfast belig-
gende 1,5 kilometer fra vandreruten Øhavsstien og 
tæt på lokale vandrestier, som Aasesminde B&B 
tilbyder egne producerede kort til. Der er bålsted 
i baghaven, heste bag hegnet og ro til fordybelse. 
Her tilbydes overnatning i to dobbeltværelser, 
hver med to enkeltsenge. Værelserne deler et 
stort badeværelse, og der er fælles tekøkken og 
opholdsrum, hvor der findes brætspil og salg af fx 
vin og øl fra det lokale bryghus.

Krøllegårdsvej 4, 5600 Faaborg

Hjemmeside: www.aasesminde.dk

Cvr-nr: 26584914

Ejere: Kamilla og Torben Bentsen

Kontaktperson ift. vandreturisme: 
Kamilla Bentsen

”Aasesminde - en grøn oase for dig og dine fødder”: ‘Grøn’ for 
bæredygtighed, ‘for dig’, fordi vi har fokus på dig under hele 
dit ophold, og ‘dine fødder’, fordi en tur i fodklinikken kan 
gøre din vandreoplevelse endnu bedre”

Kamilla Bentsen, medejer

Bæredygtighedstiltag
Virksomheden arbejder ud fra ‘Koncept for 
Vandrevenlige Overnatningssteder’, som 
er udviklet under projektet HIKE FYN. Det 
betyder, at virksomheden arbejder med 
bæredygtighed som et værktøj. Tiltagene 
omfatter blandt andet affaldssortering, 
genbrug, nyt liv til overskydende 
materialer og begrænsning af madspil, 
forbrug og energi. 
Virksomheden arbejder også dedikeret med 
social bæredygtighed. Dels ved involvering 
af lokalbefolkning, dels ved at tilbyde 
praktikpladser til udsatte grupper.

Udvalgte samarbejdspartnere
• Worres Outdoor
• Vandreguide
• Faaborg Cykeludlejning
• Øhavsmuseet
• Diverse spisesteder og guider

http://www.aasesminde.dk
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LÆS MERE
Vil du vide mere om vandreruter, overnatningsmuligheder og andre 
tilbud til vandregæster på Fyn og Øerne kan du læse mere på Vandring 
på Fyn og Øerne eller på de lokale visitbureauers hjemmesider.

VisitAssens

VisitFaaborg

VisitKerteminde

VisitLangeland

VisitMiddelfart

VisitNordfyn

VisitNyborg

VisitOdense

VisitSvendborg

VisitÆrø

https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/vandring-pa-fyn
https://www.visitfyn.dk/fyn/oplevelser/vandring-pa-fyn
https://www.visitassens.dk/assens/oplevelser/vandreruter
https://www.visitfaaborg.dk/danmark/fyn/faaborg/aktiv-ferie/vandreferie
https://www.visitkerteminde.dk/kerteminde/aktiviteter/naturen/vandreruter-i-kerteminde
https://www.langeland.dk/vandring
https://www.visitmiddelfart.dk/middelfart/oplevelser/vandretur
https://www.visitnordfyn.dk/nordfyn/aktiviteter/natur/vandreture
https://www.visitnyborg.dk/outdoor
https://www.visitodense.dk/turist/planlaeg-din-tur/til-fods-i-hc-andersens-fodspor-gdk638987
https://www.visitsvendborg.dk/svendborg/vandring-paa-sydfyn
https://www.visitaeroe.dk/aeroe/oplevelser/vandreferie-paa-aeroe
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