
Ø-hop i det Sydfynske Øhav 2020 

 

Glæd dig til Ø-hop i det Sydfynske Øhav, hvor den 
gule katamaran Sea Hawk, endnu engang vil agere 

øhavets metro og besejle øhavet på kryds og tværs.  
I år forbinder vi de 7 øer:  

Strynø, Lyø, Avernakø, Bjørnø, Skarø, Drejø og 
Hjortø. 

Det store Ø-hop med ekstra ruter, løber fra den 27. 
juni – 9. august 2020 

Billetter købes på: www.ø-hop.dk 

Her kan man også læse meget mere om øerne, 
spisesteder, overnatningsmuligheder, turforslag, 
seværdigheder og de skønne naturområder.  

Den gule katamaran Sea Hawk, vil supplere de ordinære færger, som betjener øerne 
året rundt. 

Færgen: Anløber: 

Faaborg III Avernakø & Lyø 

Højestene Skarø & Drejø 

Strynøboen Strynø 

Bjørnøfærgen Bjørnø 

Hjortøboen Hjortø & Skarø 

Sea Hawk Avernakø, Lyø, Skarø, Drejø, Strynø & Bjørnø 

 

Priser: Ø-hop billet Tillægsbillet 

Voksen 240 kr. 130 kr. 

Barn 4-15 år 120 kr. 65 kr. 

Cykel 40 kr. 20 kr. 

 

Du kan starte dit Ø-hop i enten Rudkøbing, Svendborg eller Faaborg, og med en Ø-hop 
billet til 240 kr., kan du hoppe fra Ø til Ø i det Sydfynske Ø-hav. Billetten gælder på 
Strynøfærgen, Højestene, Faaborg III, Hjortøboen og Sea Hawk, i op til syv dage, eller 
indtil du stiger af, ved en af købstæderne Rudkøbing, Svendborg eller Faaborg. 

Hvis du allerede står på en ø, kan du købe en tillægsbillet på Sea Hawk - 
eller på www.ø-hop.dk, denne giver dig adgang til resten af ø-havet, og gælder også i 
syv dage. 

Din Ø-hopbillet gælder til 5 færger og 7 øer. 
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Ø-hop i det Sydfynske Øhav 2020 

Vælger du at starte dit ø-hop i: 

 Rudkøbing starter du turen på færgen Strynø 
 Svendborg kan du vælge at stige på enten Højestene, Hjortøboen eller Sea Hawk 

 Faaborg starter du turen på Faaborg III eller Bjørnøfærgen* 

*Ønsker du at starte dit Ø-hop på ruten: Faaborg - Bjørnø, skal du købe billet til 
Bjørnøfærgen (www.bjoernoefaergen.dk - 60 kr.) og supplere med en Ø-hop 
tillægsbillet. Billetten købes på www.ø-hop.dk 

Når du først er kommet ud i øhavet, kan du tage den færge der passer dig bedst, og 
besøge de øér du vil. Dog anbefaler vi på kraftigste, at reservere plads til både 
passagerer, cykler og cykelanhængere. Der er rift om pladserne. 

Det er muligt at sammensætte sit eget personlige ø-hop på www.ø-hop.dk. Her har vi 

strikket alle fartplanerne sammen i et samlet bookingsystem, så du skal bare vælge 
hvilke øer du vil besøge. 

Samtidig tilbyder vi også en række en-dags turforslag, hvor du blot kan klikke dig ind 
på en allerede sammensat tur, som du synes lyder spændende. 

Du kan vælge at lave et ø-hop på én dag, eller bruge en hel uge på at komme rundt på 
øerne. Prisen er den samme. 

Fartplan for Sea Hawk 27. juni – 9. august 2020: 

Svendborg 09:20   

Strynø 10:10 Strynø 13:40 Strynø 17:50 

Drejø 10:45 Drejø 14:15 Skarø 18:35 

Avernakø 11:25 Skarø an 14:35/afg 15:20 Avernakø 19.00 

Lyø 11:45 Bjørnø 15:55 Lyø 19.15 

Bjørnø 12:05 Lyø 16:15 Svendborg 20:20 

Avernakø 12:20 Avernakø 16:35  

Skarø 12:50 Drejø 17.15  

    
Husk: Udenfor skolernes sommerferie kan du også Ø-hoppe med de ordinære færger, 
som sejler året rundt.  

Alle erhvervsdrivende og andre udbydere på øerne, kan gratis få deres spisested, 
overnatningstilbud, seværdighed, attraktion eller andre tilbud, med på hjemmesiden 
www.ø-hop.dk Skriv til os, hvad I tilbyder:rederi@svendborg.dk  

Ø-hop 2020 bliver til i et samarbejde mellem, Faaborg Turistbureau, Svendborg Event, 
Færgesekretariatet, Langeland, Faaborg-Midtfyn og Svendborg kommuner og Havne. 

Vil glæder os til at møde jer i øhavet  
 

Venlig hilsen 
 
Christian Steffensen og Signe Møller 

Svendborg Havn, Færge- og Sundfart 
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