Velkommen til Det Sydfynske Øhav
Prøv en af de mange smukke ture på cykel rundt i området. God fornøjelse!

Langeland Rundt








154 km
ca. 1000 hm
Primært små snoede asfaltveje – få steder er man tvunget på ud på landevejen.
Rundtur. Kun få steder ud og hjem på samme strækning.
Udsigt til havet stort set hele vejen
Man kommer igennem både skov, landbrugsland og landsbyer med ind mulighed for indkøb
Naturskøn

Prøv Langeland rundt, en naturskøn cykelrute på 154 km. Du får ca. 1000 højdemeter og trods øens smalle
form, får du en rundtur med kun få steder, hvor du skal ud og hjem på samme strækning. Langeland rundt
følger store dele af cykelrute 80, 81, 82 og 83, hvor du primært kører på små snoede asfaltveje. Få steder er
ruten tvunget ud på landevejen eller grusvej. Turen er kendetegnet ved rigtig meget havudsigt og du
kommer gennem både skov, landbrugsland og landsbyer med mulighed for indkøb. I forbindelse med
Langeland rundt er det muligt at cykle andre cykelruter: Dageløkkeruten, Tranekærruten, Rudkøbingruten
eller Bagenkopruten. Turen kan også deles og tages i en kortere form, hvor man enten kan cykle Nord- eller
Sydlangeland.
95 % asfalt

Tåsinge Rundt




37km
200hm
Udsigt til Det Sydfynske Øhav

Tåsinge rundt er en kortere tur på 37 km, som tager dig rundt på hele Tåsinge, hvor du cykler igennem
hyggelige landsbyer og har udsigt til Det Sydfynske Øhav. Du kommer gennem Valdemars Slot og den
hyggelige, gamle skipperby Troense. Du kører i skov og langs vandet det meste af ruten. Tåsinge rundt kan
også deles op til to mindre ture, enten Søren Lolk ruten eller Elviraruten (Se guidebogen; ”17 cykelture
omkring Det Sydfynske Øhav). Der er enkelte indkøbsmuligheder undervejs.
100 % asfalt
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Hesselagergårdsløbet







90 km
Godt 600 hm
Klassisk landevejstur i det sydøstfynske landskab
Rundtur – ingen dobbeltstrækninger
Strækninger langs vandet og i herregårdslandskabet
Flere muligheder for indkøb

Prøv en klassisk landevejstur på 90 km i det Sydøstfynske landskab. Ruten byder på ca. 600 højdemeter og
tiltrækker hvert år hundredvis af motionscyklister. Det er en rundtur, uden at du skal ud og hjem samme
vej. Turen er kendetegnet ved flotte strækninger langs vandet og et snoet forløb ind i
herregårdslandskabet, hvor du blandet andet cykler forbi herregårdene Broholm Slot og Hesselagergods.
Cykelruten bringer dig også igennem flere byer, hvor der undervejs er mulighed for indkøb.
100 % asfalt

Kystturen – Faaborg – Svendborg – t/r.






100 km
800 hm
Skov og strand – lang kyststrækning
Mange småveje, lidt landevej og bykørsel
Masser af vind på snuden langs vandet

Kystturen fra Faaborg til Svendborg tur/retur er på ca. 100 km i et kuperet terræn. Du vil tilbagelægge 800
højdemeter, hvor du cykler gennem skov og ved strand og ikke mindst ad den lange kyststrækning,
Faaborg-Svendborg. Langs kyststrækningen cykler du gennem små hyggelige havnebyer; Ballen, Fjellebroen
og Rantzausminde, hvor der er rig mulighed for masser af vind på snuden langs vandet. Du kommer ud på
mange småveje, en smule landevej og også lidt bykørsel. På ruten vil der også være mange
indkøbsmuligheder.
100 % asfalt
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Alpetramp









125 km i de fynske Alper
Fokus på mange højdemeter - 1270 hm!
Klassisk løbsrute
Det ultimative landevejs landskab
Snoede små veje i et meget kuperet terræn
Store skove og pragtfulde udsigter
Enkelte indkøbsmuligheder
Flere dobbeltforløb ud og hjem.

1270 højdemeter, 125 km i De Sydfynske Alper. Alpetramp ruten fører dig rundt i og omkring Svanninge
bakker. Ruten er kendetegnet ved pragtfulde udsigter og mange højdemeter i det bakkede landskab. Turen
fører dig gennem det ultimative landevejs landskab, gennem store skove og ad de snoede småveje i det
meget kuperede terræn. Ruten er en klassisk løbsrute med flere dobbeltforløb ud og hjem. Der er enkelte
indkøbsmuligheder undervejs.
100 % asfalt

Slotsruten




70 km
Besøg 4 Sydfynske Slotte og Gods
o Hvedholm Slot, Gelskov Gods, Egeskov Slot og Holstenshuus Gods
Mange muligheder for aktiviteter
o Hvedholm Slot: Hotel og restaurant
o Gelskov Gods: B&B og antik og kunst
o Egeskov Slot: Slotshave, udstillinger, slotrundvisning, restaurant
o Holstenshuus Gods: Have

Oplev Sydfynske slotte og godser på denne 70 km slotsrute, som fører dig bl.a. gennem skove, småstier og
bakket landskab. Slotsruten fører dig gennem det Sydfynske landskab, hvor du kommer forbi Hvedholm
Slot, Gelskov Gods, Egeskov Slot og Holstenshuus Gods. Hvert sted har sin egen spændende historie at
udforske og aktiviteter er der nok af undervejs - for hele familien. Der er mulighed for B&B, hotel og shelter
overnatning langs cykelruten.
100 % asfalt

Find alle cykelturene på www.naturaaktiv.com/dk/kort/
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Husk også at du her i Det Sydfynske Øhav finder en masse Cykelvenner på din vej rundt på to hjul. Find de
ca. 80 Cykelvenner Øhavet / Bike Friends på kortet her: www.naturaaktiv.com/dk/kort/ - se under ”Cykling”
og ”Bike Friends”. God tur!

Cykelturene er udviklet i Interreg-projektet REACT, som er finansieret af Interreg Deutschland-Danmark
med midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling. Læs mere om Interreg Deutschland-Danmark
på www.interreg5a.eu
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