Sejerø

En oase i Kattegat

				

Lysets og glædens ø

Sejerø byder på spændende oplevelser
Nyd færgeturen fra Havnsø og tag en dag eller flere på Sejerø.
Oplev freden og roen på øen med det bakkede landskab og de
små idylliske landsbyer, der også byder på spændende natur- og
kulturhistoriske oplevelser. Med beliggenheden i Sejerøbugten i
Kattegat har den 11 km lange ø på 12,4 km2 et helt særligt lys.

Købmandshandelsmuseum

Sejerø Gæs

Gå på markvandring hos Danmarks største producent af gæs, højlydt skræppende og fritgående på store arealer. Hør om forskning i husdyrsundhed og fødevaresikkerhed og se det godkendte producentslagteri – „uden vægge“.
www.horsekaer.dk. – 40 15 53 01

Bliv dus med en ko

Mød på Havnegården Birthes køer, der græsser på Sejerøs grønne vidder. Hør om
køernes liv og døgnrytme og se, hvordan køerne malkes. 23 62 36 42

En flot velbevaret købmandsbutik med gamle skilte og emballage på hylderne
står, som den tog sig ud, da Anna og Aksel Jensen lukkede den i 1978. Med
udsigt til gadekæret er der her blevet solgt købmandsvarer siden 1870. Deres
private hjem med bløde sofaer, sirlig udsmykning med nips og Madam Blå på
komfuret vidner om en helt anden tidsalder. Se endvidere effekter og fund fra
Sejerø på 1. sal, der er indrettet som museum for øen. 21 63 92 61

Fri som en fugl

Sejerø Kulturhus

Fugletur

I den nye og markante udstillingshal i forbindelse med museet kan udstillinger
med forskellige kunstnere nydes, se Sejerø-kalenderen. 21 63 92 61

Hestevognstur

Det milde klima giver naturen gode betingelser og skaber den såkaldte Storebæltsflora. Tag på en natursafari Bieret(bjerget) rundt med start i Mastrup, nyd
udsigten til Revet og få en uforglemmelig oplevelse samt masser af viden om
øens fugle og natur. På den 4-5 km gåtur fortæller Kurt Pedersen og underholder
med skrøner og anekdoter. 59 59 04 08

Tag med Hans Frederiksen og hør om den lille elegante tejst, der yngler flere
steder på Sejerø. Digesvaler, strandskader, havterner, stormmåger og selv ederfuglen kan ses på Sejerø. 24 20 28 44

Nyd en tur i Vesters smukke naturlandskab med de jydske heste og Klaus Perkild.
Han fortæller undervejs gerne gode historier, der bringer latteren frem. Sejerøs
skønhed er et væld af store bakker, der kan ses, når hestevognen stille og roligt
bumler over øen. Max. 24 personer, kørestol kan medtages. 29 24 58 50

Guidede rideture

Sejerø Fyr

Sejerø Kirke

Få en rundvisning med fyrpasser Hammeken og hør fortællinger og anekdoter
fra fyrets historie helt tilbage til 1852. Se det smukke fyr og nyd den enestående
udsigt over hele Sejerø og øens 60 bakker. 59 59 01 83

Sejerø Golfklub

Afvekslende ni hullers bane i et åbent og kuperet terræn. Flot udsigt over øen og
Sejerøbugten, især ved hul 3, der er 17 meter over terræn. Bestil golfpakke med
færgeoverfart, transport til og fra færgen, mad og evt. overnatning. Midlertidigt
lukket i 2015. www.sejerogolfklub.dk – 31 33 10 74

Oplev på islandske heste den smukke natur ved Mastrup eller giv børnene en
trækketur ved skov og strand. 59 59 01 67

Besøg den flotte kirke, der er bygget omkring 1300 – brydningstiden mellem
romansk og gotisk stil. Kirken er rigt udsmykket med kalkmalerier fra 1558 med
motiver fra Det Gamle Testamente kombineret med renæssancedragter. Få en
rundvisning og hør om kirkens historie og se kirkeskibet Chr. IV´s orlogsskib,
„Trefoldigheden“. 59 59 00 62

Sejerø byder velkommen
Sejerøboerne er klar til at lave en spændende tur eller et unikt ophold for jer. Kontakt en af os, og vi laver et program lige efter jeres ønsker.

Spis og sov godt på Sejerø:

Besøg også:

Sejerø Spisehus – Kongstrupvej 19
59 59 05 11/21 51 84 93
Lille hyggelig restaurant i Kongstrup med gårdhave
og udsigt til havet. Frokost og aftenmenuer fremstillet af Sejerøs og årstidens råvarer.
www.sejerospisehus.dk

Tynebjerg Mohair – Gniben 4 – 59 59 03 36
Mohairprodukter, garn, strømper, filtsko, spegepølser.

Restaurant Sejerø – Sejerøvej 3 – 59 59 01 38
Lækker mad. Kokken hjælper gerne med at sammensætte frokost og aftenmenu. Hyggelig restaurant,
stor haveterrasse og gårdmiljø. Pizza og sandwichbar.
www.sejeroe.dk

Hammekens Urmagerværksted – Gniben 15 –
59 59 01 83
Istandsatte Bornholmerure og antikke ure – 5 års
garanti.

Havnegrill – Brovej 37 – 59 59 02 85
Frisklavet grillmad.
Halvvejs – Vestervej 15 – 59 59 01 92
Møder og selskaber.
Sejerø Camping – Sejerøvej 3 – 59 59 01 38
Beliggende i naturskønt område med adgang til vandet. 4 personers hytter, sommerhus, telt- og campingplads. www.sejeroe.dk
Husbåde – Sejerø Havn – 29 24 58 50
4 senge, lille køkken, toilet, stue og tagterasse.
Bed & Breakfast, ferielejligheder og sommerhuse:
www.sejero.dk/overnatning-og-sommerhus-udlejning

Sejerø Biavl – Vestervej 29 – 21 49 17 98
Honning fra egen bigård med forskellig smag.
Nørrevangsgården – Revesvej 3 – 59 59 02 20
Friske grøntsager.
Dagli’Brugsen – Sejerbyvej 39 – 59 59 00 24
Dagligvarer og Coops produkter, apotek og posthus.
Havnekiosk – Brovej 37 – 59 59 02 85
Bakeoff, dagligvarer, is, gammeldags isvafler.
Sejerø Campingkiosk – Sejerøvej 3 – 59 59 01 38
Har bageri – brød og kager, dagligvarer og coffee to go.
Cykeludlejning – Tinggårdvej 2 – 59 59 02 91
Cykler udlejes på dags- eller ugebasis.
Sejerøfærgen – 59 59 00 18
Kaffe og morgenbrød, øl, vand, fastfood, is og slik.
www.sejerobugten.kalundborg.dk

Oplev også:
Sejerøfestivalen
Hvert år med sang, musik, fortællinger, aktiviteter
og værksteder. www.sejero-festival.dk
Sejerø Runden
Oplev Sejerøs skønne natur på ruten på 5 km,
10 km eller løb en halvmarathon.
www.sejero.dk/sejerø-runden
Sammenslutningen

af Danske Småøer

Se mere på www.sejero.dk
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Café Spætten – Fribrøndsvej 7
Nyd danske retter og kaffe, the, kage og brød i hyggelige omgivelser. Bar i kælderen med billard og musik.

Glasværksted – Sejerøvej 3 – 21 75 08 61
I den gamle smedje sælges smukke skåle, fade og lysestager. Laver specielle kurser, også for børn.

