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Arresten

Faaborg Klokketårn

Faaborg Miniby

Faaborg Museum

Hver dag i august
10.00 – 16.00

Hver dag i august
kl. 14.00 – 16.30

Hver dag fra
10.00 – 16.00 (onsdag 18.00)

Her får man lov at komme helt
ind bag tremmer, hegn og
mure. I kælderen findes
særudstilling Savn & brand.
Med en staldlygte i hånden
bevæger man sig igennem en
100 år gammel forbrydelse fra
tanke, til handling og dom.
Arresten, Torvet 19, Faaborg.

Besøg Faaborgs smukke
klokketårn, hvor der oppe i
tårnet er en skøn udsigt
over by, øhav og bakker
Voksne: kr. 20,- børn gratis
Tårngade, Faaborg

Torsdag til søndag
(indtil 28. august)
kl. 11.00 – 16.00

Veterantogskørsel
Torsdage i august
Kørsel mellem Faaborg og
Korinth. Afgang fra Faaborg kl.
11.00 og 14.00 ved
Banegaardspladsen 10.
Børn: kr. 45,- (4-12år),
Voksne: kr. 90,Banegaardspladsen 10,
Faaborg

Kanonerne Voigt minde
På Kanonstillingen ved Voigt
minde står to kanoner i
sommerhalvåret. Kanonløbene er
210 år gamle. Lavetterne er
nøjagtige kopier af voldlavetter,
som blev brugt i 1700 årene.
Gangstien ved Langelinie,
Faaborg.

Minibyen er en historisk og
størrelsesmæssig korrekt 1:10
repræsentation af Faaborg år
1890. De mere end 150 huse
er bygget efter originale
arkitekttegninger og håndværksmæssige byggemetoder. Se
hvordan husene bliver bygget og
hør om husenes og dets beboeres
historie. Diernæsvej 2, Faaborg.

Forum Faaborg
Svømning
25 m svømmebassin, 6 baner
lille rutchebane,
varmtvandsbassin m.m.
Find åbningstider på
www.forumfaaborg.dk/svommehal
pris pr- person kr. 50,- børn under
18 år kr. 25,Sundvænget 4-8, Faaborg.

Skattejagt og modellerværksted
for børn (indtil 28. august). Børn,
der besøger Faaborg Museum,
kan komme på kunstskattejagt.
Tag på opdagelse på museet for
at se, om I kan finde alle de
detaljer, der gemmer sig i
malerierne på museet. Løser du
opgaven, får du en lille præmie.
Museet er en arkitek-tonisk perle,
Grønnegade 75, Faaborg

Faaborg Havnebad
Hver dag
kl. 13.00 – 16.00
To brede badebroer giver dig
mulighed for at springe direkte
ud i fjorden ikke langt fra
havnen – og kun 100 meter fra
Faaborg centrum.
Badefaciliteter for små børn
med bassin på lavt vand.
Chr. IX’s vej 12, Faaborg

Kaleko Mølle
Besøg området omkring
Danmarks ældste fungerende
vandmølle med rødder tilbage i
1600-tallet. Og møllen har været
åben for publikum de sidste
100 år. De udendørs scener i
Julekalenderen ”Nissebanden”
er optaget på Kaleko Mølle.
Gratis adgang
Priceshavevej 18, Faaborg.

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, Faaborg
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Naturlegepladsen
Troldeland

Find Trolden Finn

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

Et gammels sagn fortæller, at
Trolden Finn lavede
højdedragene i Svanninge
Bakker. Odin bad Finn om at
grave en sø til Odins hustru
Frigg. Finn gravede Arreskov Sø
og den jord der blev til overs,
blev til Svanninge Bakker og
Svanninge Bjerge.

i Svanninge Bakker

Kys frøen og Find
haletudsen

Tag på Ø-hop til Lyø
Avernakø og Bjørnø

Naturoplevelser for hele familien.
Kys frøen finder du på Skovgaard,
Søbygaard, Trente Mølle og
Øhavets Smakkecenter. Læs mere
www.kys-froen.dk
Trente mølle, bakket område
med mølledamme og skov. Der
har været vandmølle ved
Trente siden begyndelsen af
1600 tallet.
Trentevej 7, Broby.

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

Holstenshuus Klatrepark

Hudevad Smedje

Egeskov Slot

Hver torsdag 10. – 11.30

Hver dag fra 10.00 – 18.00

Er en landsbysmedje, der i
første halvdel af 1900 tallet
udviklede sig til Hudevad
Radiatorfabrik. Museet rummer
et arbejdende værksted, hvor
der er ild i essen og hvor
hammer og ambolt giver genlyd
Hudevad Byvej 21, Årslev.

Lørdag og Søndag i August
kl. 10.00 – 16.00

Besøg Egeskov og oplev
Danmarks smukkeste have,
legepladsen og fantastiske
labyrinter, udstillinger med
veteranbiler, motorcykler,
dukkehuse og meget andet,
Her er noget for hele familien
store som små. Det kan godt
tage hele dagen at opleve dette.
Egeskovgade 18, Kværndrup.

For hele familien. 6 svævebaner
og 30 forskellige aktiviteter.
Du skal være 8 år for at få
adgang til banerne.
Børn 8-11 år og 110 cm kr. 175,Unge og voksne (12+) kr. 225,Børn under 12 år skal være
ifølge med en voksen. Sidste
instruktion kl. 14.00
Slotsalleen 9, Faaborg

Odense Zoo

Jernbanemuseet

Naturama

Tag på udflugt til Odense og oplev
fascinerende løver og sibiriske
tigre. Se chimpanser svinge sig i
højden og følg giraffer og zebraers
vandring på savannen. Lad tropiske
regnskyl føre jer til Sydamerika og
mød tapirer og kæmpestore
søkøer. Afslut eventyret med
pingvinernes kaldelyde i den
arktiske kulde.
Sdr. Boulevard 306, 5000 Odense

Tag på udflugt til Odense og oplev
Odense Jernbanemuseum.
Lokomotiver og vogne fascinerer
alle. I er velkomne til at røre, føle,
lege og give fantasien frit spil.
Tag de mindste gæster med på
Børnebanegården. Her kan
børnene lege lokomotivfører,
sælge billetter, bemande
kontroltårnet og rejse til fjerne
steder.
Dannebrogsgade 24, 5000 Odense

Tag på udflugt til Svendborg og
oplev naturhistorie på en ny måde.
Oplev dyr til vands, til lands og i
luften iscenesat i et naturteater
med skiftende lyd, lys, film og
billeder. I sanserummet
Bjørnegrotten kan de mindste gå
på opdagelse og opleve vinter,
forår, sommer og efterår. På en
sansepirrende og humoristisk
måde.
Dronningemaen 30, 5700 Svendborg
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