Besøg også:
Fejø frilandskvæg og gårdbutik
Emmys Hus – UNO & Catchy
Cox Orange – Bostedet Solvang
Café Dybvig
Få æblemost, blommedrik, dagens ret,
sandwich, burgere eller pølser.
Restaurant Kvasen
Få dagens ret eller bestil på forhånd en
menu fremstillet af øens råvarer.
Hyggelig bar med billard. www.kvasen.dk
Toppen
Nyd de charmerende værelser med
adgang til køkken og bad. Du kan nyde
freden og roen i den store skønne have.
Tlf. 28709618/45413550 erikhb@mail.dk

Fejø Camping
Kom tæt på naturen og vandet. Gode
pladser med skøn beplantning. Forskellige arrangementer. Arrangerer
gerne ø-lejr for grupper. Tag folderen
med og få 10 % i rabat.
www.fejoecamping.dk
Pæreskuden i Nyhavn & Æblets Dag
Hvert år først i september sejler
pæreskuden til Nyhavn, og der sælges
10.000 poser frisk frugt. Æblets Dag
fejres hvert år i oktober på Fejø. Køb
most, cider, æbler og andre frugter.
Mød æbledoktoren, smag æbleflæsk,
æbleskiver og kandiserede æbler. Nyd
synet af den fantastiske æblemosaik
på 3 x 4 meter lavet af 4000 æbler.

Besøg Æblets Ø - Fejø
••• SYDHAVsØERNES PERLE •••

Lolland Færgefart
Gratis færgebillet til et
barn ifølge med en betalende voksen - gælder for
turister - oplys adresse vis denne folder

Fejø Feriecenter
Lej et feriehus med terrasse mod syd.
Nyd udsigten til marker og havet samt
det nyrenoverede hus med stort køkken
og stue i et samt to værelser og bad.
Udlejes pr. nat eller på ugebasis.
Info@fejoe-feriecenter.dk/57 82 02 08

•••

Fejø byder velkommen

Fejøboerne er klar til at lave et unikt ophold for dig/jer. Kontakt os, og vi laver et
specielt program lige efter dine/jeres ønsker.
Se turistguiden:
Fejø - Sydhavsøernes Perle og meget mere på: www.visit-fejoe.dk.
Scan koden og
download Fejøs
APP
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Nyd fre
Oplev dendsekn og roen
ønne natur

Unikke oplevelser til dig på Fejø
15 minutters sejlads fra Lolland

Fejø

har 200 solskinstimer mere end
landsgennemsnittet, et mildt forår
og lysreflektioner fra havet. Det giver

optimale vækstbetingelser for frugtavl. Her er frugtplantager så langt øjet rækker. Se et hav af blomstrende
frugttræer eller nyd det flotte syn, når træerne bærer
frugt. Fejø indbyder til ophold med ro og fred.
Oplev Fejø til fods eller på jernhesten
Der er gode vandre- og cykelruter på Fejø, så her kan du
få masser af frisk luft og appetit til øens frugt, specialiteter og oplevelser. Cykler udlejes ved Vesterby Havn og
Dybvig Havn.
Fejø Arkiv og Ømuseum
Se Fejøbægeret og det spændende museum
med effekter helt tilbage fra stenalderen.
Levende historiefortælling formidles for
grupper samt for alle lørdage kl. 13-17
i maj-september og tirsdage kl. 19-22
hele året.
Fejø Kirke
Med en smuk beliggenhed helt ned til
vandet er Fejø Kirke et besøg værd. Læs
historierne i mindetavlerne og se kirkeskibene, der pryder midtergangen.
Fejø Mølle
Besøg den gamle og flotte restaurerede
mølle. Gør et godt køb i møllebutikken med
varer fra øens producenter, mølleøl, kunstkort, strik og smykker. Nyd ”Møllelagkagen”
fremstillet af Mølle-pigerne.
Guidet rundvisning på Fejø
Har du/I lyst til en guidet rundvisning og høre
om Fejøs natur- og kulturhistorie, så få din/jeres egen Fejø-guide med på turen.

Kernegaarden-Fejø mosteri
Hør om livet på landet, økologisk frugtavl og mosteri. Køb gårdens
æblemost og cider samt lammedelikatesser og tapas i gårdbutikken. Tag et ophold i ferielejlighederne og nyd bondegårdsferien
med dyr og havudsigt. For grupper arrangeres foredrag og
rundvisning i plantagen samt smagning af gårdens egen
most, cider og kalva i mosteriet. www.kernegaarden.dk
Fejø Cider
Ildsjælene bag Fejø Cider plantede cidertræer og startede den første danske produktion af ægte cider i midten af 1990’erne. Fejø Cider leverer sin internationalt
prisvindende cider til gourmetrestauranter i ind- og
udland. www.fejoecider.dk
Hideaway Fejø Vin
Gårdbutik med vin, most og marmelade. Spis
medbragt mad ved borde med udsigt til vinmarken. Grupper kan booke rundvisning og
vinsmagning. www.hideaway.dk
Stutteri Marienlund
Lej en hest og kom med på en guidet tur
rundt på Fejø. Tag også din egen hest
med på ferie og nyd øen fra hesteryg.
Den Helbredende Have på Fejø
Flere hundrede planter med medicinsk
virkning giver dig viden om, hvad der
fremmer sundheden. Guidede ture, kurser
og meditationer - arrangeres også specielt
efter aftale. www.helbredendehave.dk
Hannes Have og Klinik
Få stimuleret alle dine sanser og hør om selvforsyning med lægeplanter og krydderurter.
Nyd velværemassage, healing og akupunktur i klinikken. Arrangerer rundvisninger
og kurser – bl.a. urter til husapoteket.
Kragenæs Kajak
Havkajakkurser, vandre- og cykelture,
klatrekurser, forfatterrefugie, gourmetbesøg, Cider & Vin samt familieweekend
med leg og spil. www.kragenaeskajak.dk

