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Askø-LilleøFejø
En lilleputverden med et helårssamfund der trives. Besøg Fejø Mølle 
Cafe, Dybvig Havn, eller kig ind af vinduet i den gamle smedje.  Fejø 
er centrum for frugtavl i Danmark, på grund af det lune klima. Fejø 
har to af Danmarks bedste ciderproducenter. Frugttræer med hav-
udsigt præger landskabet, især smukt når hele øen står i blomst fra 
påske til pinse, her må man ikke gå glip af en vandre- eller cykeltur 
med picnic. Året rundt kan man købe frugt, most, cider, marmelade 
og andre kulinariske specialiteter i de mange vejboder og gårdbutik-
ker. Fejø har 4 spisesteder og en købmand med alle fornødenheder. 
Øen har en hyggelig livsnyderstemning, børnevenlige strande – og 
det varmeste badevand. Gode forhold for naturaktiviteter som kajak, 
sejlsport, fiskeri, ridning, cykling, vandring.

Fejø (Fejoe if you don’t have the special Danish “ø”-letter – the 
letter itself actually is the word for an island)
Fejø (Fejoe if you do not have the special Danish letter “ø” – the 
letter itself actually is the word for an island) A miniature Denmark 
with a thriving local community. Visit the Mill-café, Dybvig harbour, 
or look through the window of the Old Blacksmith. Because of the 
mild climate, Fejø is the center of fruit farming in Denmark and has 
two of Denmark’s best cider producers. The landscape is domi-
nated by fruit trees and ocean views, especially pretty when the 
whole island is in flower, from Easter to Whitsunday. Do not miss 
the opportunity to walk or bike around the lovely island and relax 
with a picnic under the flowering trees. All year round you can buy 
fruits, juices, ciders, jams and other culinary specialties in the many 
roadside stalls or farm shops.  Fejø has four eateries and a grocery 
shop. The island has a laid-back ambience, family friendly beaches 
with the warmest water. Perfect for kayaking, sailing, fishing, riding, 
biking and walking. 

Fejø (oder Fejö in Deutsch. In Dänisch ist das buchstab “Ø” das 
wort für insel !)

Fejø (oder Fejö auf Deutsch. Auf Dänisch ist der Buchstabe “Ø” das 
Wort für Insel!) Ein Kleindänemark mit einer vitalen Gemeinde. 
Besuchen Sie das Mühlen-Café, Dybvig Hafen, oder schauen Sie 
durch die Fenster zur alten Schmiede. Fejø ist mit ihrer milden 
Klima Hochburg für Obstbau in Dänemark mit zwei von den besten 
Zidererzeuger. Die Landschaft ist von Obstbäumen mit meeresblick 
gesegnet, besonders schön wenn sie blühen, und Sie dürfen nicht 
die Chance verpassen unter den blühenden Bäumen zu wandern, 
radeln und Picknick zu machen. Das ganze Jahr kann man die 
kulinarische Erzeugnisse von Obst, Most, Zider, Marmelade und 
andere Spezialitäten am Strassenrand oder im Hofladen kaufen. 
Vier Imbisse und ein Lebensmittelgeschäft. Ruhige Stimmung, 
familienfreundliche Strände mit dem wärmsten Wasser. Perfekt zu 
Kayakfahren, Segeln, Angeln, Reiten, Radelnund Wandern.

Askø-Lilleø har vandudsigt, charme og ekstra lys overalt. Og vi 
elsker turister. På få timer kan du cykle eller kajakke begge øer 
rundt og nyde roen og stilheden. Når æbletræerne blomstrer, er 
øen allersmukkest. Senere kommer vilde brombær, hyben, hav-
torn og planter, som er unikke for det nordiske køkken. Et sandt 
fugleparadis med spændende vadefugle i de flade strandenge. Det 
store, gamle sommerhusområde har karakter af skov med mange, 
små stier. Overalt på øen finder du borde og bænke – de fleste med 
vandudsigt. Hos øens købmand står venlige frivillige og frister med 
æblemost, kaffe og kage, postkort og T-shirts. Se de skønne gallerier 
og pottemagerværksted med unika stentøj. Askø Museum og den 
lille kirke med gotisk skibsaltertavle er besøg værd. Om sommeren 
får færgen tit selskab af marsvin, som leger. Du kan leje cykler ved 
havnen og overnatte på B&B.

Askø-Lilleø Islands The charming islands of Askø and Lilleø 
offer amazing sea views and an abundance of light. In a couple of 
hours you can explore both islands either by bike or by kayak and 
enjoy the tranquility. When the apple trees blossom, the islands are 
especially beautiful. Later in the year you’ll find wild blackberries, 
rosehip, buckthorn, and other plants famously characteristic of the 
new Nordic kitchen. Askø boasts an area with lovely old holiday 
houses, set in a forest-like surrounding with many small footpaths. 
When you visit the grocer’s, you’ll find friendly islanders tempting 
you with locally produced apple juice. You may also want to visit 
the island galleries, the pottery with unique stoneware, Askø Muse-
um, and the small church with a Gothic ship altarpiece. If you wish, 
you may rent bikes at the harbour and stay overnight in a B&B. 

Die Inseln Askø-Lilleø Auf den Inseln Askø-Lilleø gibt 
es Blick auf das Meer, Idylle und extra Licht überall. In wenigen 
Stunden können Sie beide Inseln mit Rad oder Kajak zurücklegen, 
bzw. die Ruhe und die Stille geniessen. Während der Hochblüte der 
Apfelbäume ist die Insel besonders hübsch. Nachher finden Sie 
wilde Brombeeren, Hagebutte, die skandinavische ”Zitrone” beim 
Namen Dorn, und Pflanzen, die in der nordischen Küche einzigartig 
sind. Das grosse alte Sommerhausgebiet ähnelt sich einem Wald 
mit vielen, kleinen Fusswegen. Beim Kaufmann sind freundliche 
Freiwillige tätig. Sie bieten Apfelsaft, Kaffee und Kuchen an. Gern 
können Sie die schönen Galerien und die Töpferwerkstatt mit all 
ihrem einzigartigen Steinzeug besuchen. Auch lohnt es sich Askø 
Museum und die kleine Kirche mit dem Schiffsaltarbild einen 
Besuch abzustatten. Am Hafen gibt es Radverleih, und Sie können 
im B&B übernachten.

– hvor himlen kysser jorden
Du kan komme til Femø på flere måder. Du kan tage færgen eller 
komme i egen lystbåd eller kajak, har du adgang til et lille fly, er det 
en mulighed mere, da der er landingsbane klos op ad Femø Kro. Når 
du er fremme, kan du nyde et ophold på den charmerende, gamle 
kro. En ø-rundtur byder på flotte landskaber med bakker, snoede 
veje og hyggelige stier. Rundt på øen møder man flere fine kunst-
værker, små gallerier, åbne haver og loppemarkeder. Hos Høkeren 
i Det gule Magasin kan man proviantere, leje cykler og købe Femø 
T-shirt og æblemost. Kig også ind i Femø Kirke med flotte kalkma-
lerier. Når du møder en femøbo, skal du blot spørge om alt, hvad du 
gerne vil vide om øen.

FEMØ – where the sky kisses the earth
You can go to Femø in more ways. You can go by ferry or by your 
own yacht or kayak, another possibility is to go by private plane 
because there is a runway next to Femø Kro (the inn). On the island 
you can enjoy a stay at the charming, old inn. On a tour around the 
island you will see fine landscapes, small hills, winding roads, and 
foot paths. Also, you will find fine works of art, small galleries, gar-
dens you can visit, and flea markets. At the grocer “Høkeren” in “Det 
gule Magasin” by the harbour you can rent a bike and buy what you 
need, also local souvenirs. Visit also Femø Church with beautiful 
frescoes. When you meet a person from Femø, just ask about the 
island – they will know.

FEMØ – wo der Himmel die Erde küsst
Man kann nach Femø auf verschiedene Weise gelangen. Entweder 
mit der Fähre oder in Yacht, es ist auch möglich zu fliegen, weil es 
eine Piste für kleine Flugzeuge neben dem Gasthof „Femø Kro“ gibt. 
Wenn Sie angekommen sind, können Sie in unserem alten liebevoll 
restaurierten Gasthof eine Pause machen. Eine Rundfahrt der Insel 
bietet auf schöne Landschaften mit Hügeln, krummen Wegen und 
Pfaden. Man sieht auch mehrere gute Kunstwerke, kleine Galerien, 
offene Gärten und Flohmärkte. Der Kaufmann „Høkeren“ in „Det 
gule Magasin“ am Hafen vermietet Fahrräder und verkauft alles 
Mögliche, was man braucht. Nehmen Sie sich auch Zeit in unsere 
Kirche herein zu schauen, um die phantastische Kalkmalereien 
zu bewundern. Wenn man eine Person aus Femø trifft, kann man 
allerlei Fragen über die Insel stellen. 

Femø

www.vis i t lol land-falster.com Fr
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Der sejler dagligt færger til Fejø og Femø fra  
Kragenæs og til Askø-Lilleø fra Bandholm
There are daily ferry crossings to Fejø and Femø from Kragenæs 
and to Askø- Lilleø from Bandholm.
Es fahren täglich Fähren von Kragenæs nach Fejø und Femø, 
und von Bandholm nach Askø-Lilleø.

Overfartstider/ Crossing times/ Dauer der Überfahrt:
Kragenæs-Fejø: 15 min. Kragenæs-Femø: 50 min.
Bandholm-Askø-Lilleø: 30 min.

Se sejlplaner på/ See sailing schedules at/ Fahrpläne unter 
www.lollandfaergefart.dk

Lolland Færgefart 
Tlf.: 88 32 12 12, faerger@lolland.dk - www.lollandfaergefart.dk
Pladsbestilling til Femø og Askø: Tlf.: 59 50 50 75.
Billetkontor Kragenæs. Åbningstider: hverdage: 7.30 - 17.00, 
lørdage: 10.00 - 14.00. Tlf. 88 32 12 12.

Kryds Smålandshavet på turistbillet
Køb én billet og tag på cruise mellem øerne i Smålandshavet. 
Besøg Fejø, Askø og Femø i bil eller på cykel - og lige så meget, 
du vil. Billetten købes på færgen og gælder en hel uge.

Buy one ticket and take a cruise between the islands in 
Smålandshavet. The ticket is purchased on the ferry and applies 
for a whole week.

Kaufen Sie ein Ticket und machen Sie eine Kreuzfahrt zwis-
chen den Inseln in Smålandshavet. Das Ticket wird auf der 
Fähre gekauft und gilt für eine ganze Woche.

www.lollandfaergefart.dk

Turistinformation:
Maribo Turistbureau Banegårdspladsen 11, 4930 Maribo,  
Tlf.: +45 54 78 04 96, visitmaribo@infololland.dk

Nakskov Turistbureau Axeltorv 3, 4900 Nakskov 
Tlf.: +45 54 92 21 72, visitnakskov@infololland.dk

Har du husket at se solnedgangen fra Femø Havn 
med den smukke udsigt over smålandsfarvandet?

Har du prøvet at vandre med din fluestang på de 
store fladvandede arealer omkring sydhavsøerne, og 
kroget en multe eller havørred, som du måtte slås 
længe med inden den blev træt?

Har du prøvet at holde picnic og vandre i en verden 
af creme, douce og pink blomster, når millioner af 
frugttræer står i fuld blomst på øerne fra påske til 
pinse ?



Fejø - Kragenæs ca. 15 min.

Femø - Kragenæs ca. 50 min.

Askø-Bandholm ca. 25 min.

Årlige Fejø-events: 

(nærmere info om dem alle på www.fejoe.dk)

● Fejø i Blomst. Hundredtusindvis af frugttræer i blomst 
fra Påske til Pinse. Vandring og Picnic-paradis og de bed-
ste fotomuligheder. Blooming Fejø from Easter to Whitsun.

● Pinseoptog. Pinsesøndag fra Vesterby Havn til Dybvig 
Havn. En folkefest og karneval, der fejrer foråret, kulmi-
nationen på frugtblomstringen og sommerens komme. 
Whitsunparade.

● Møllens Dag. Hvert år omkring midten af juni, afholdes 
Møllens Dag, med musikarrangement, stort loppemarked 
og naturligvis de berømte Møllelagkager og kaffe. Day of 
the Mill, mid June.

● Turismens Dag. På Vesterby Havn opstilles der boder 
med forskelligt lækkert til ganen, rundt på øen vil gård-
butikker, loppemarkeder, arkiv/museum og kirken være 
åbent. Tuorism Day - free ferries, early June. 

● Fejø Kammermusikfestival. koncerter med internatio-
nale kunstnere på mange Fejø-lokaliteter i begyndelsen af 
juli. Hele øen summer af liv og fremmede sprog.  
Se www.fejoefetival.dk
Fejø Chamber Music Festival, early July.

● Pilgrimsdage på Fejø. Vandring på de mange stier og 
veje, fordybelse og ro. Pilgrims Days on Fejø, late July.

● Blommeuger på Fejø. August-September. Nordens stør-
ste areal og udvalg af blommer i vejboderne på Fejø. Plum 
weeks, August – September.

● Pæreskuderne i Nyhavn. En Fejøbegivenhed midt i 
København, med frugtmarked og ambassadører for Fejø på 
kajen, en uge i September.

● Æblets Dag. Første lørdag i Efterårsferien. Frugt- og 
madmarked på havnen i Dybvig. Day of the Apple, mid 
October.

Årlige Femø-events:

● Femø Klassisk. Klassiske sommer koncerter i den 
smukke Femø kirke. Juni-Juli. Classical summer concer-
ts, June - July.
 
● Femø Kvindelejr. Kvindelejren på Femø er verdens 
ældste af sin slags. Siden 1971 er kvinder fra hele landet 
og resten af verden hver sommer strømmet til den lille ø i 
Smålandshavet. www.kvindelejren.dk Ultimo juni til pri-
mo august. Women’s Camp Femø, late June- early August.
 
● Grøn gå/cykeltur ved Ø-guiden, Havnen. Flere ture i 
løbet af juli. Walks or bike rides from the habour during 
July.
 
● Turismens Dag. Hele Femø byder velkommen. 2. lørdag 
i juli. Tuorism Day - free ferries.
 
● Individuel Femø Triathlon, FIF & Familie/Stafet Triath-
lon, FIF. Juli.
 
● Femø Jazzfestival. Oplev gode jazzbands i hyggelig 
ø-stemning, primo august.
 
● Græskarkonkurrence, Havnehøkeren. Efterårsferien. 
Pumpkin competition late october.
 
● Femø Lystfiskermesterskab, FIF. Ultimo oktober. Femø 
Angler Festival, late October.
 
● Vildtspil, Femø Jagtforening, Femø Kro. Primo novem-
ber. 
 
● Julemarked, Præstegården. Primo december. Christ-
mas Fair, early December.

Årlige Askø-Lilleø-events:

(nærmere info om dem alle på www.askoe.dk)

● Askø Turismedag - -kongerigets dejligste havefest un-
der et tæppe af hvide frugttræsblomster.
Sidste weekend i maj. http://www.appleflowerfestival.com/ 
late May

● Turismens Dag - hele Askø byder velkommen.  
Sidste lørdag i juni. Tuorism Day - free ferries.

● ● ● Sankt Hans - Juni
Sankt Hans bliver fejret på alle tre øer med taler og bål.

Praktiske oplysninger
Læge, Femø 

54 71 50 05Læge, Fejø 54 71 31 25 - 36 30 31 61Læge og akuthelikopter 
112Lægevagt  

70 15 07 00Skadestue 
70 15 07 08Tandlægevagt 
29 60 01 11Dyrenes vagtcentral 

1812Apotekervagt 
30 55 56 16


