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Velkommen til Svendborg

Endelig blev det uge 30. En særlig tid på året som mange i Svendborg 
Kommune ser frem til. Kapsejladsen ”Fyn Rundt for Bevaringsværdige 
Sejlskibe” er en af sommerens største maritime begivenheder. Det skal 
derfor ingen hemmelighed være, at vi er utrolig glade og stolte over det i 
år bliver fra vores by og havn at årets kapsejlads skydes i gang fra.

Den maritime kultur og de bevaringsværdige danske skibe har en særlig 
plads i hjertet hos os, der har hjemme i Svendborg Kommune og Øha-
vet. Vi er heldige allerede at have en del af kapsejladsens skibe på anker 
og hyppige besøg i det sydfynske, men det giver et ekstra sus i maven 
hos både mig og byens borgere, når vi ser den store samling skønne 
skibe og livsglade mennesker Fyn Rundt for Bevaringsværdige Sejlskibe 
hvert år mønstrer. 

Vi håber I vil nyde jeres tid i Svendborg Kommune og tage del i det 
dejlige sommerliv vi har at byde på i både havn og by. Store dele af Fre-
deriksøen, som oprindeligt husede det gamle skibsværft, er under stærk 
udvikling med fortsat skibsværft aktivitet, rekreative fornøjelser og 
kulturelle udfoldelsesmuligheder. I havnen vil I også finde en byggeplads 
med stor aktivitet. En byggeplads der ganske snart bliver til Danmarks 
nye søfartsskole og tilhørende erhvervshus som skal understøtte udvik-
ling og innovation i de maritime erhverv i Danmark.

Svendborg er en livsglad og virkelysten by. En by hvor vi tør tro på 
hinanden, fællesskabet og nye eventyr. Forvent derfor, at vi nok bliver 

mange der vinker jer afsted når starten går mandag morgen. Får I brug 
for hjælp, gode råd eller et vink i den rette retning før afgang, så står vi 
en hel by klar til at hjælpe. 
Næste år bliver Svendborg Kommune vært for afslutningen af Fyn 
Rundt. Det glæder vi os også gevaldigt til. Jeg kan allerede nu love, at det 
bliver en afslutningsfest, der bliver værd at se frem til. Har jeres gæster 
ikke allerede sat kryds i kalenderen til uge 30 i 2022, så kommer her en 
klar opfordring. Vi glæder os til at se jer alle i Svendborg igen.

På vegne af hele Svendborg Kommune ønsker jeg jer alle en fantastisk 
kapsejlads og dejlig tid her i det sydfynske.

Venlig hilsen

Bo Hansen
Borgmester



Restauranter med Take-Away

Cafe Allo Allo: Den afslappede atmosfære og hjemlige hygge, indbyder til at 
nyde god kaffe, kolde drikke samt lækre retter inspireret af det kolde franske 
bistrokøkken med gode friske råvarer.  Vi bruger økologiske æg,  økologisk smør 
og mælk fra Thise Mejeri samt økologisk surdejsbrød fra Brødkompagniet.
Hjemmeside: www.alloallo-cafe.dk
Gerritsgade 54, 5700 Svendborg, tlf: 26 36 02 03

Bella Italia: Svendborgs hyggelige ristorante og pizzeria. Vær forvisset om, at køk-
ken og personale med mad, drikke og betjening gør alt for, at De skal hygge Dem, 
medens De er her. Vort menukort, hvor italiensfarere vil kunne nikke genkendende 
til mange af retterne, er omfattende, og maden bliver tilberedt på ægte italiensk 
vis - og vi har dertil naturligvis et stort og kendt udvalg af italienske vine, der 
matcher samt stort udvalg af specielle og spændende cognac.
Hjemmeside: www.bellaitalia-svendborg.dk
Brogade 2, 5700 Svendborg, tlf: 62 22 24 55

BurgerMania opstod ud fra tanken om den enkelte lækre burger med de helt rig-
tige råvarer. Grundtanken var at lave en burger, hvor der ikke var sparret på kødet, 
en burger med friske grøntsager, en burger hvor vi med god samvittighed kan sige, 
at kvæget er blevet behandlet ordentligt.
Hjemmeside: www.burgermania.dk
Frederiksgade 9, 5700 Svendborg, tlf: 70 60 58 05

Gastropub Børsen er en Gastropub - med sans for nydelse. Det gælder vores 
drikkevarer og vores mad, som vi kræser for, og som vi gør os umage med.
Men det gælder også, når vi fortæller gode historier og søger at give vores gæster, 
de oplevelser, der ligger lidt ud over normalen.
Hjemmeside: www.borsenbar.dk
Gerritsgade 31, 5700 Svendborg, tlf: 62 22 41 41

Om denne folder
Kære alle

Vi ønsker at gøre jeres ophold så let og rart som muligt. I denne folder 
har vi derfor samlet en række relevante informationer og links, til når i 
lander i Svendborg.

Maritimt Center Danmarks smukke Pakhus er hovedkvarter for Fyn 
Rundt sejladsen under opholdet i Svendborg. Her afholdes skippermøde 
og udleveres morgenmad.

Hele weekenden er byen fyldt med arrangementer og søndag vil der 
være mulighed for at nyde både livemusik og lækre specialiteter fra de 
sydfynske producenter på havnen. Men snyd ikke jer selv for en tur 
igennem Svendborgs smukke gader – butikkerne holder også åbent om 
søndagen.

Med venlig hilsen 
Maritimt Center Danmark

https://alloallo-cafe.dk/menukort/
http://www.bellaitalia-svendborg.dk
http://www.burgermania.dk/wp-content/uploads/2020/10/nyt-menykort-2020.pdf
https://www.borsenbar.dk/take-away


Cafe Mauritz: Mauritz har en mission om at levere god mad til rimelige priser, 
uanset om vores kunder vil nyde maden i en af vores hyggelige caféer, eller i deres 
vante rammer derhjemme. Derfor går vi hos Mauritz også højt op i kvalitet.
Hjemmeside: www.cafemauritz.dk
Gerritsgade 56, 5700 Svendborg, tlf: 73 70 90 80

Cafe Critonen: Vores menúkort er varieret, fra at være en frokostrestaurant med 
gængse frokostretter til “kaffe-kage”-sted og middagsrestaurant i aftentimerne.
Citronens køkken er et ‘gør det selv’ køkken med faglærte kokke altid hjemme-
bagte brød og kager, hjemmelavede dressinger osv.
Hjemmeside: www.cafecitronen.dk
Brogade 33, 5700 Svendborg, tlf:  62 20 21 95

Jensens Bøfhus er sat i verden for at give gode bøfoplevelser til alle. Vi tror på, at 
kødkvæg på græs giver bedre bøffer med masser af saft og kraft. Derfor rejser vi 
verden rundt for at finde det kød, der smager bedst i alle udskæringer. 
Hjemmeside: www.jensens.com
Gerritsgade 25, 5700 Svendborg, tlf: 62 80 08 84

Restaurant Svendborgsund: Vi laver god Dansk mad, af gode Danske råvarer. Vi 
er ”håndværkere” og tilværker alle vore retter fra bunden. På vores skiftende 
menukort har vi ladet os inspirere af årstidens skiftende udbud af råvarer. Vi har 
altid øje for, hvordan vi kan forbedre vores retter, og det er også en af grundene til, 
at vi bestræber os på at købe vore råvarer lokalt. 
Hjemmeside: www.restaurantsvendborgsund.dk
Havnepladsen 5, 5700 Svendborg, tlf:  62 21 07 19

Restauranter med Take-Away Restauranter med Take-Away

Torvecaféen Svendborg: Om man kommer der for at nyde noget af det gode øl, 
enten fra lokalområdet eller den anden side af kloden, eller man kommer for at 
sætte tænderne i nogle af de gode klassiske retter, Så vil det altid være et besøg 
værd på Torvecaféen.
Hjemmeside: www.torvecafeensvendborg.dk
Torvet 10A, 5700 Svendborg, tlf: 62 21 80 80

Under Uret: Vi støtter så vidt muligt lokalt, så du kan smage, hvad Svendborg har 
at byde på i hver eneste mundfuld. Vi serverer både kage og kaffe til den hyggelige 
caféstund, men du kan også bestille en klassisk tre retters menu præget af sæ-
sonens råvarer. Vi er særligt kendte for vores overdådige brunch, som giver dig den 
bedst mulige start på dagen – eller vores lækre cocktails og kolde øl, som sætter 
ekstra kulør på dine weekendaftener.
Hjemmeside: www.under-uret.com
Gerritsgade 50, 5700 Svendborg, tlf: 62 21 83 08

Jettes Diner: Kendt for burgere af høj kvalitet. Bøffer, fisk, vegetarmad og go’ 
kaffe. Hyggelig café/restaurant med pariser-stemning. 
Hjemmeside: www.jettesdiner.dk
Kullinggade1, 5700 Svendborg, tlf: 62 22 17 48

Spisetid har fokus på smag, kvalitet, det gode håndværk, råvarens diversitet og 
funktionalitet, nytænkning, variation og sundhed. Vi lover dig stærke og inspireren-
de smagsoplevelser, høj kvalitet samt en sikker og god service.
Hjemmeside: www.spisetid.com
Jessens Mole 17a, 5700 Svendborg, tlf: 22 74 52 34

https://cafemauritz.dk/bestil-takeaway/
https://www.cafecitronen.dk/menu-cafe-citronen/
https://take-away.dk/
https://restaurantsvendborgsund.dk/tilbud/
https://torvecafeen.nemtakeaway.dk/order.php
https://under-uret.com/take-away/
https://jettesdiner.dk/
https://spisetid.com/


 Proviantering

Føtex: Hos føtex er høj kvalitet aldrig udsolgt. Vi samarbejder med de bedste 
leverandører, så vi altid kan tilbyde dig det største udvalg af de bedste varer – 
det mest friske, det mest ferske, det mest rigtige. Altid til faste lave priser og
med landets stærkeste tilbud. 
Hjemmeside: www.foetex.dk
Møllergade 92-96, 5700 Svendborg

Kvickly City er et stort supermarked med varer af høj kvalitet. Vores egne
bagere er klar hver nat og dag med friskt brød, slagterne skærer bøfferne lige
som du ønsker dem – og i frugt & grønt har vi Svendborgs bedste kvalitet og 
sortiment. 
Hjemmeside: www.kvickly.coop.dk
Gerritsgade 33, 5700 Svendborg

Nyttige links til jeres gæster

Ankomst
Parkering: I Svendborg er der forskellige p-pladser jeres gæster kan benytte sig af, nogle gratis, nogle med 
tidsbegrænsning. Svendborg Kommune har et lavet et kort over byens p-pladser.

Rejseplanen: Banegården og busstationen ligge på Klosterplads 10, kun få minutters gang fra havnen. Togene 
går til og fra Odense, mandag - lørdag i 30 mintutters takt og søndag og helligdage i 1 times takt. 
På www.rejseplanen.dk kan man planlægge turen.

Oplev Svendborg
VisitSvendborg: Vil jeres gæster nå at opleve Svendborg inden i tager til søs, kan de finde inspiration
på www.VisitSvendborg.dk

Sydfynskalenderen: Der sker altid noget i Svendborg, når jeres gæster ankommer er der fuld gang i 5700 
Summer, 9 dage med koncerter på 4 forskellige lokationer rundt i byen og mange andre spændende aktivi-
teter. På www.sydfynskalenderen.dk, kan jeres gæster se alt hvad der kommer til at ske i Svendborg, når de 
ankommer og på www.5700summer.dk kan de se det fulde program for 5700 Summer.

Shopping: byen butikker holder åbent lørdag 10:00 - 14:00 og søndag 11:00 - 15:00, læs mere om byens 
butikker på www.shoppingsvendborg.dk.

https://www.foetex.dk/kundeservice/find-butik/foetex-svendborg/c/foetex-svendborg/
https://kvickly.coop.dk/
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Svendborg&Page=Kortopslag&MapCenter=602669.3151372016;6102661.116635349&MapLevel=13.39&ThemeLinks=223623&Background=4585&WestPanel=hide&ShowLoginTool=0&Client=Auto&sso=0
https://drift.kortinfo.net/Map.aspx?Site=Svendborg&Page=Kortopslag&MapCenter=602669.3151372016;6102661.116635349&MapLevel=13.39&ThemeLinks=223623&Background=4585&WestPanel=hide&ShowLoginTool=0&Client=Auto&sso=0
https://www.rejseplanen.dk/webapp/
https://www.rejseplanen.dk/
https://www.visitsvendborg.dk/
https://www.visitsvendborg.dk/
https://www.sydfynskalenderen.dk/
https://www.sydfynskalenderen.dk/
https://www.5700summer.dk/
https://www.shoppingsvendborg.dk/
https://www.shoppingsvendborg.dk/


Når I mandag forlader Svendborg og sejler til Ærøskøbing, kommer I op langs Svendborgs kyst, hvor I sejler 
forbi det smukke landskab langs havet og interessante landemærker. I kommer blandt andet forbi Skansen, 
Svendborgsundbroen, Sankt Jørgens Kirke og hvis I er rigtig heldige, bliver I fulgt på vej af den lokale delfin.

Hvis I vil mere om det, I sejler forbi på vej ud af Svendborg - har vi lavet en miniguide til jer på: 
www.visitsvendborg.dk/svendborg/svendborg-set-fra-havsiden

Vi ønsker jer en god tur Fyn Rundt

Turen ud af Svendborg

http://www.visitsvendborg.dk/svendborg/svendborg-set-fra-havsiden


GOD TUR
FYN RUNDT


