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HVORFOR 
SVENDBORG?

HYGGE
KULTUR MILJØ

NATUR

Fordi Svendborg har det hele – og det er ret pænt pakket ind! En livlig handelsby med 
spændende specialbutikker, en by på kanten af Det Sydfynske Øhav, der kan nydes på 
utallige måder. En by fuld af fristende fødevarer fra de lokale marker, stalde og bryghuse. 

En by fyldt med folk, der har fokus på kvalitetstid og det gode liv.



HAVNEBYEN 
SVENDBORG

Majestætiske træskibe og bølgen blå så langt øjet rækker. Det Sydfynske Øhav går  
hurtigt i hjertet på én og den maritime charme er ikke til at tage fejl af. Året rundt er  
der liv og leben på havnen med maritime events for både de søstærke og dem der vil 
nyde en iskold fadøl mens de kigger på.

SE FILM

https://www.youtube.com/watch?v=lvB4XjRvolE


 
UDFLUGTER

EGESKOV SLOT

FÅBORG

NYBORG

ODENSE

DESTILLERI
Fra Svendborg er der ikke langt  
– faktisk er der kun en kort og  
smuk køretur – til mange  
andre seværdigheder.



LOKAL 
GASTRONOMI

FYNSKE SPECIALITETER

Fra folkekøkkener, med fokus på mad med omhu til prisvindende restauranter på 
første klasse – Svendborg har det hele. Noget for enhver smag og pengepung.  
Vi er kendt for vores lokale råvarer og produkter – og så er den sydfynske spritrute 
bestemt også et besøg værd!



PLADSEN

1994
I 1994 var Svendborg værtskommune for DGI’s 
Landsstævne – og i 2021 gør vi det igen! 

45.000 deltagere og tilskuere forventes at indtage 
pladsen til næste år. I Svendborg er vi vant til at 
danne ramme for store events med tusindvis af 
gæster. I 2026 er vi klar til at skifte idrætsbanerne 
ud med kørebaner – og vi glæder os!



OVERNATNING
HOTEL

B&B

HYTTE

VANDREHJEM

SHELTERS

Der er utallige overnatningsmuligheder i Svendborg og vi er vant til at til at 
huse mange gæster på én gang. Området byder på alt fra små shelters med 
havudsigt, et fem-stjernet vandrehjem, hyggelige bed and breakfast, til 
hoteller ved byer og ved vandet.



– er I?
VI ER SÅ KLAR!

SVENDBORG
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