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Helligåndskirken

Brahetrolleborg Kirke

Hver dag kl. 8.00 – 17.00
En historisk kirke med spor af
den katolske kirke og middelalderen. Kirken blev påbegyndt i
1478, og var oprindelig klosterkirke til Helligåndsbrødrene. Blev
med reformationen sognekirke
for Faaborg. I kirken er to
rækker med munkestole fra den
katolske tid bevaret. Disse stole
er alle udstyret med udskårne
ansigter med forskellige udtryk.
Kirkestræde, Faaborg

hver dag kl. 8.00 – 16.00
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

Holstenhuus Park
kl. 08.00 – 18.00
En gammel rokokohave
anlagt I 1753 med flere stier
og hvilebænke, hvor roen og
den smukke natur kan nydes.
Entré pr. person: kr. 20,Slotsalleen 9, Faaborg

Faaborg Museum
Tirsdag – Søndag 11 – 16
Museet rummer en af Danmarks
vigtigste samlinger af dansk kunst
fra 1885 – 1925 Udstillinger lige
nu: Verden som Atelier –
Fynboernes værker bliver til. Samt
Faaborg i blodet – kunstnerkoloni
1880 – 1928.
Selve bygningen er en
arkitektonisk perle, tegnet af
arkitekt Carl Petersen. Læs meget
mere her: faaborgmuseum.dk
Entré voksne kr. 90,- Børn gratis.
Grønnegade 75, Faaborg

Horne Rundkirke &
Mausoleum
Hver dag fra kl. 8.00 – 20.00
Fyns eneste rundkirke med et
historisk værdifuldt interiør, hvor
meget er udført af kunstneren
Eckersberg. Kirken er bl.a. også
kendt fra filmen “Adams Æbler”
Søren Lundsvej 40, Faaborg

Pipstorn Skov
Kaleko Mølle
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.
Der er fri adgang til området
omkring møllen hele året.
Priceshavevej 18, Faaborg.

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.
Der findes også en fin ”jorden er
giftig” naturlegebane for børn
fra 3 – 10 års alderen i området.
Pipstorn Skov, Lucienhøj 16
Faaborg

Faaborg Arrest Museum

Byhistoriske arkiv

Helios teater/biograf

Tirsdag – søndag kl. 11 – 15
Faaborg Arrest og byret inviterer ind
bag tremmerne. Derudover sker der
mange aktiviteter, Du kan løse en
mordgåde, eller du kan lege dommer
af en nutidig sag..
Entré voksne kr. 55,- børn under 18
år gratis.
Arresten, Torvet 19, Faaborg.

Hver onsdag
kl. 14.00 – 16.00
Hver torsdag
kl. 14.00 – 16.00
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.

Helios - Biograf og Kulturhus.
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.
Hyggelig Cafe Soze, med bl.a.
hjemmeristede kaffespecialiteter.
Se hvilke film, der går i biografen
på: heliosteatret.dk
Banegårdspladsen 7, Faaborg
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Egeskov slot

Galleri Korinth

Hver dag kl. 10-17 (slot 11-17)
Besøg den smukke have, de
mangeartede udstillinger med
veterankøretøjer, renæssance
slottet og meget mere for hele
familien.
Entre park, udstillinger, slot:
Fra 2. september:
Voksne: kr. 195,- Børn kr. 115,Se mere på Egeskov.dk
Egeskovgade 18, Kværndrup

Sommergalleriet

Torsdag til og med mandag
kl. 11 til 17
Galleri Korinth udstiller ny og
moderne kunst af danske og
udenlandske kunstnere.
Galleriet er beliggende i det gamle
”snedkerhus” i Korinth
www.gallerikorinth.dk
Reventlowsvej 15, Korinth, Faaborg

Onsdag - Fredag kl. 11-17
Lørdag kl. 10-14
Sommergalleriet ligger midt i
gågaden i Faaborg. Følgende
kunstnere udstiller: Elna Rosted,
Joan Andreasen, Birgit Møller,
Lisbeth Kaare, Anne-Mette
Kidmose
Østergade 28, Faaborg

Den Gamle Gård

Aastrup Mølle

Lørdag og Søndag
fra kl. 11.00 – 15.00
Dele af Den Gamle Gaard er 300
år gammel, og i de fine sale, stuer
og gemakker kan du opleve den
rigdom, Faaborg overklasse besad
i slutningen af 1700 tallet og
starten af 1800 tallet..
Entre: Voksen (+18) 40,Børn u. 18: Gratis adgang
Holkegade 1, 5600 Faaborg.

Mandag – Fredag 10.00-17.30
Lørdag 10.00 – 14.00
Stofmøllen - Antik- og hobbymarked. Åstrup Mølle er bygget i
1863. Kom og oplev atmosfæren i
den gamle mølle. Møllen er åben
i 3 etager. Kæmpe udvalg i
beklædning, patchwork, møbel
og gardinstof og Antik.
Tlf.: 62616388
www.stofmoellen.dk
Svendborgvej 303, Faaborg

Det Gule Pakhus nr. 1
Onsdag kl. 14-17
Lørdag kl. 10-14
Lokalt kunsthåndværk, glas,
keramik, skulpturer m.m. Gode
vine og øl. Bag den grønne dør ud
til Chr. IX’s –vej gemmer sig et
rustikt lokale med rå betongulve
og bare afskallede murstensvægge.
Her byder restaurantejeren til Det
Hvide Pakhus overfor indenfor til
lokale delikatesser, brugskunst
samt gode vine og øl.
Åbningstider: se FB-side.
Chr. IX’s vej, Faaborg.

Lundely Glas

Creative Workshop

Tirsdag kl. 9.30-16.30
Onsdag kl. 9.30 – 16.30
Torsdag kl. 9.30 – 16.30
samt når flaget er ude

Torsdag og Fredag 10-17
Lørdag 10-14
Creative Glas og workshop for
hele familien! Oplev en verden af
muligheder inden for
sandblæsning af glas. Processen
er enkel men mulighederne
mange. Du dekorerer glasset med
motiver, herefter sandblæses
glasset og du får dermed verdens
mest personlige glas
Odensevej 95, Faaborg.

Besøg Annette Boock i hendes
dejlige værksted / butik, hvor
hun laver glad og farverig
glaskunst i alle prisklasser.
Hun laver mange forskellige ting
fra små ophæng til store smukke
engle på 1 m.
Svendborgvej 329, 5600 Faaborg

Levins Hus

Skitsehandlens galleri

Er en fredet bygning genopført
efter en brand i 1728 beliggende
ved den gamle byport lige midt i
Faaborg by. Det benyttes til
kulturelle formål som
kunstudstillinger, møder og
kunstaktiviteter for alle
aldersgrupper. Stueetagen kan
bruges til mindre kunstudstillinger i
og kunstundervisning.
Gratis entré ved udstillinger i
bygningen.
Vestergade 3, Faaborg

Ligger på Torvet i Faaborg.
Galleriet har åbent
torsdag – fredag kl. 11.00 – 16.00
og lørdag kl. 10-14,
Vi holder løbende forskellige
arrangementer med oplæsning,
introduktioner mm.
Skitsehandlen, Torvet 3, Faaborg
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Forum Faaborg

Faaborg Havnebad

Åbningstider – se
https://www.forumfaaborg.dk
25 m bassin,
varmtvands bassin etc.
Pris pr person kr. 50,Børn under 18 år kr. 25,Benyttelse af Sauna kr. 25,Ud over svømmehallen kan
Forum Faaborg også tilbyde
Skaterbane, multibane og
Fitness.
Sundvænget 4-8 Faaborg

Åbent hele året.
For både børn og voksne
Flere badebroer af træ
Trygge badefaciliteter for mindre
børn.
Udspringsmuligheder for større
børn og voksne.
Udendørs bruser.
Toilet.
Sauna (adgang via SMS kode kr.40)
Læs vejledning på stedet.
Gratis adgang til selve havnebadet
Havnen, Faaborg.

Kunstruten ”Malernes Fyn”

Gærup skolemuseum

20. maj – 1. november 2019
Oplev Svanninge Bakker og Bjerge
gennem Fynbomalernes skildringer
af landskaberne, nu hvor museet
atter har opstillet guldrammer
netop på de steder, hvor motiverne
blev malet omkring år 1900.. Her
kan du med egne øjne opleve og
genopdage kunstnernes skildringer
af landskaberne, som blev til netop
på de steder, hvor ruten er
markeret. Læs mere på
faaborgmuseum.dk

Lørdage kl. 14.00 – 16.00
Gærup Skolemuseum blev
oprettet i samarbejde
med Fyns Stifts-museum.
Genstandene stammer fra
Gærup Skole.
Sybillesvej 3, Korinth ,
Faaborg

Veterantræf på Havnen

Faaborg Miniby

indtil 30. september
kl. 8.00 – 20.00
Oplev Horneland og Falsled
fra kystsiden. Tag på en
fantastisk 3 timers tur i
Helnæsbugten – leje af
kajak: kr. 300,- for 3 timer.
Læs mere på bfol.dk
vi ses i Helnæsbugten.
Bønnelundgård,
Hornelandevej 76B, Faaborg

Hver onsdag kl. 18 – 21
Der afholdes veterantræf på
havnen hver onsdag aften i
sommerhalvåret.
Her vil du kunne se alt lige fra
Knallerter, Motorcykler, Traktorer,
Specialbiler, Classic &
Veteranbiler. Tag også gerne selv
et sjovt veterankøretøj med og
nyd synet af de mange gamle
køretøjer. Det foregår på Vestkaj,
ved Faaborg Røgeri Café.

Mandag – Søndag kl. 10 – 16
indtil 14. september.
Minibyen:
Faaborg som byen så ud ca. 1890,
gengivet I størrelsen 1:10 efter
originale arkitekttegninger.
Entré voksne: kr. 25,- og børn
indtil 12 år: Gratis
Diernæsvej 2, Faaborg.

Hudevad Smedje

Carl Nielsens Barndomshjem

Prøv en Hobie i
Helnæsbugten

Hver torsdag 10.00 – 11.30
En landsbysmedje, der i første
halvdel af 1900 tallet udviklede
sig til Hudevad Radiatorfabrik.
Museet rummer et arbejdende
værksted. Entré kr. 30,- børn
under 16 år gratis.
Hudevad Byvej 21, Årslev.

tirsdag - søndag kl. 11.00 – 15.00
Kom med på opdagelse i Carl
Nielsens Barndomshjem. Huset
var Carl Nielsens tredje og sidste
barndomshjem og er beliggende
i Nørre Lyndelse. Huset blev
bygget i 1850’erne. Entre kr. 30,Carl Nielsens Barndomshjem,
Odensevej 2A, Nr. Lyndelse,
Årslev.

Book gode oplevelser
Gå ind på vores hjemmeside
Visitfaaborg.dk/faaborg/bookgode-oplevelser. 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.
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Høstfestival
Fre. 30/8 – søn. 8/9
Høstfestival i Faldsled-MillingeSvanninge. Der vil være mange
arrangementer – åbent hus –
aktiviteter og flotte
høstpyntede huse i hele
lokalområdet. Læs meget mere
på facebook og hjemmeside
www.faldsled-millingesvanninge.dk

Erik Clausen
Torsdag 5. september kl. 19.00
Fra den ene hjernehalvdel til
den anden 2.0
Velkommen ombord i Erik
Clausens højt flyvende univers.
Nu spreder vi vingerne ud og
tager en tur ud i gøglerens
verden, hvor han vender alle
ting på hovedet.
Billetter kr. 275,- (+ evt. gebyr)
Nummererede pladser
Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej
916A, 5863 Ferritslev

De Japanske haver

Shonin Bonsai

Solnedgangsture ”Haabet”

Tirsdag – Søndag,
kl. 10.00 – 18.00
I denne smukke 5500 m² store
have kan 6 forskellige stilarter
inden for japansk havekultur
opleves og ligeledes et
meditationsrum og japansk
inspirerede retter i cafeen.
Entré voksne kr. 75,- Børn 1018 år kr. 40,Vøjstrupvej 43, Broby

Søndag 1. september
kl. 10.00 – 16.00
Shonin Bonsai udstiller nogle
af landets bedste bonsai, og
viser bonsai teknikker på
arbejdende stand. Medbring
gerne dine egne bonsai og få
gode råd.
Ingen tilmelding
Entré voksne kr. 75,- Børn 10
til 18 år kr. 40,De Japanske Haver,
Vøjstrupvej 43, Broby

Mandage i september 19 – 21
Tag på aftentur i Øhavet med Det
gode skib ”Haabet”. Oplev
Faaborg fra søsiden med den
gamle galease ”Haabet” Alt efter
vinden går turen rundt om
Bjørnø eller Lyø – det bestemmer
skipper. Mødetid: 18.40
Pris pr. person kr. 225,læs mere på visitfaaborg.dk
Du finder ”håbet” på Munkholm
(lige efter Faaborg Røgeri Cafe og
overfor Olie & Skibshandlen.)

Galleri Korinth

The ceremoni

Fredag 6. september
Harpin’ Wolf & The Black Sheep er
et 4 mandsband fra Odense, der
spiller Rhytm and Blues med sjæl
og nerve, og leverer et liveshow
der involverer publikum i
musikoplevelsen.
Middag kl. 18.00 Koncert kl. 20.00
Entré: kr. 175,Læs mere: www.gallerikorinth.dk
Reventlowsvej 15, Korinth, Faaborg

Lørdag 7. september
kl. 12.00 – 15.00
The ceremoni. Maki, som er
født og opvokset i Japan, har
stor viden og erfaring inden for
udførelsen af the ceremonier.
Så kom og oplev en rigtig the
ceremoni i the huset i de
japanske Haver.
Entré voksne kr. 75,- Børn 10 til
18 år kr. 40,De Japanske Haver, Vøjstrupvej
43, Broby

Konen i muddergrøften
Lørdag 7. september kl. 11.00
Børneteater for 3-9 år og
deres voksne. En fisk kommer
sjældent alene, et ønske ej
heller, Fiskerens kone Ilselill’
ønsker sig et større hus og en
støvsuger vil hun også have.
Hun ønsker sig……
Varighed 40. min.
Unummererede siddepladser
Entré kr. 50,- + evt. gebyr
Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej
916A, 5863 Ferritslev

Artist talk v/Ulrik Møller
Onsdag 4. september 19.30
Nu kan museets gæster komme
bagom udstillingen Birkholms
Echo, når billedkunstner Ulrik
Møller, der er medkurator på
udstillingen, sammen med
museumsdirektør Gertrud
Hvidberg Hansen vil fortælle om
arbejdet med udstillingen, der er
en præsentation af dansk og tysk
samtidskunst. Læs mere her:
faaborgmuseum.dk Pris incl.
Entré og vin/øl/vand kr. 125,Grønnegade 75, Faaborg

Faaborg Kræmmermarked
Lørdag d. 7. september kl. 10-15
Find de gode tilbud og
kræmmerhatten frem, alle er
velkomne til at deltage i en
hyggelig og anderledes dag, altid
en kæmpe succes.
Faaborg Centrum
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Bøjden Nor – lær ænderne
at kende
Lørdag 7. september kl. 10.00
Arbejdsgruppen står klar med
teleskoper, så du kan se fuglene
på nært hold. Der er stadig store
flokke af viber og hjejler i noret.
I de opstillede teleskoper kan du
se gravand, gråand, pibeand,
knarand, krikand, spidsand,
taffeland og troldand. (fri entré)
Bøjden Nor Fuglereservat,
Dyndkrogvej, Faaborg

Egeskov marked
Fre. d. 13 – søn. 15. september
Fredag kl. 14.00 – 24.00
Lørdag kl. 9.00 – 24.00
Søndag kl. 9.00 – 16.00
Egeskov marked besøges hvert år
af omkring 60.000 glade
besøgende, kræmmere,
hestehandlere, landevejsriddere
og andet godtfolk. I år strækker
markedet sig over 3 dage.
Markedspladsen, Bøjdenvejen 22,
Kværndrup

Horne Kræmmermarked

Aftenåben i De Japanske Haver

Søndag 8. september
Torsdag 12. september
kl. 10.00 – 16.00
Lørdag 14. september
Kræmmermarked i Horne på
Kom og oplev haven oplyst af
Sydfyn, hver søndag i lige uger
levende lys. Spis aftenbuffet i
året rundt. 12-14 hobbycafeen fra kl. 18.30 Buffeten
kræmmere med vidt forskellige
koster kr. 175,- pr. person. Der
stande. Der handles stort set med
vil være foredrag om haven kl.
alt – til rimelige priser. Bøger,
20.00. Husk at bestille bord.
musik, film, nye håndarbejdsting,
Entré voksne 75,- Børn 10 til
smykker, antik og retro, porcelæn
18 år kr. 40,og møbler. Gode
De Japanske Haver,
parkeringsforhold.
Vøjstrupvej 43, Broby
Horne Landevej 2, 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.
Få sejlplaner til øerne og vores
lokale Ø-hop brochure på
Faaborg Turistbureau,
Torvet 19, Faaborg

Alpeløbet

Den Danske Strygekvartet

Søndag 15. september

Søndag 15. september kl. 19.30
Den Danske Strygekvartet er en
af verdens mest efterspurgte
kammerensembler, og vi er
glade for endnu engang at
kunne byde dem velkomne til
Faaborg. Kvartetten spiller først
klassisk musik af Henry Purcell,
Johann Sebastian Bach og Anton
Webern og efter pausen er der
folkemusik i musikernes egne
arrangementer. Entré kr. 275,Helios - Biograf og Kulturhus.
Banegårdspladsen 7, Faaborg

Alpeløbet er et motionsløb for
hele familien. Der løbes på 4
ruter, hvor den korteste er 3 km
og den længste er 21,1 km.
Alle ruter ligger i området nord
for naturlegepladsen, dvs. der
løbes på større og mindre
veje/stier med et underlag af
grus eller græs. Se program:
http://fsm-faaaborg.dk/staevner/
alpeloeb/
Sted: Naturlegepladsen,
Odensevej 150, 5600 Faaborg

Gåtur ved Langelinie

Sundsøen i Faaborg

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. Se mere på
www.faaborg-langelinie.dk

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

Faabaar.dk fælles kalender for
Faaborg og omegn. Kalenderen
er lavet i samarbejde mellem
Vores Faaborg & Egn,
VisitFaaborg, og Det Rigtige
Faaborg – en arrangementskalender for både lokale
Faaborgensere og et godt tilbud
for vores besøgende turister.
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Bøjden Nor
Er en gammel lavvandet 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 fugleskul.

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

Sinebjerg Strand – Dejlig offentlig
strand med gode parkeringsforhold.
Klinten Strand - ved feriehotel klinten
Danland, offentlig badestrand.
Horne Sommerland – beliggende i
Sommerhusområde. Flot udsigt til
Øhavet.
Dyreborg strand – Knold, Drejet. Dejlig
offentlig sandstrand. Gode
parkeringsforhold.
Bøjden Strand beliggende ved Camp
One – Bøjden (benyttelse af Camp
One’s faciliteter - dagsbillet: kr. 25,-)
Strandholmen ved Faldsled by.
Nab Strand – offentlig parkering

Få vores Kunst og
Kulturguide
Bliv inspireret til at besøge
nogle af vores spændende
kunstnere i Faaborg Midtfyn
Kommune.
Brochuren fås på Faaborg
Turistbureau, Torvet 19,
Faaborg.

Naturlegepladsen
Gåsebjergsand
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

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.
Smukke gåture omkring Faaborg
Sundsøen/Kaleko – 4.4 km
Sundbakkerne – 4,7
Sti fra Faaborg til Pipstorn - 2 km
Få mere info på
Visit Faaborg, Torvet 19, Faaborg

Køb et kort over Faaborg
by og gå på byvandring

Cykelture i
Faaborg Midtfyn

For kun 20,- kr. kan du købe et
kort over Faaborg by og gå på
byvandring og udforske den
smukke by og alle dens flotte
skulpturer.
Kortet kan købes på:
Faaborg Turistbureau, Torvet 19,
Faaborg

Køb en cykelfolder med 10
spændende ruter i FaaborgMidtfyn.
Hver tur i folderen er ca. 30 km
lang. Kr. 10,Kortet kan købes på:
Faaborg Turistbureau, Torvet
19, Faaborg.

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

Faaborg Turistbureau
Åbningstider:
Mandag-Fredag: 10.00 -16.00
Vores inforum er åbent hver dag
fra kl. 9.00 – 21.00
Telefon: 7253 1818
Hjemmeside: Visitfaaborg.dk
Faaborg Turistbureau, Torvet 19,
Faaborg.
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