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En dag på Föhr.
Rundvisninger, ture og tips til en 
dagstur til Föhr.
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Tips til dagsture

Året rundt er Tysklands næststørste vadehavsø et besøg 
værd. Lige meget om du er på sviptur eller tilbringer 
din ferie her – vi viser dig øens skønneste sider i denne 
brochure.

Med 82 m² er Föhr stor nok til at lade blikket glide ud i 
det fjerne og alligevel så lille, at man kan nå rundt om 
øen på en dagstur.

Lad dig fortrylle – af de kilometerlange sandstrande, det 
ensartede naturlandskab midt i UNESCO Verdensnatur-
arv Vadehav, de hyggelige frisiske landsbyer ... – og nyd 
dit ophold!
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= særlige tips til familier

Inhold

Rundture med bus eller fly 4 

Individuelle ture 7
Tips til udflugter 12

Et dags-gæstekort modtager du efter ankomsten i turist-
informationen i rederibygningen, i AQUAFÖHR, såvel 
som i Nieblum og Utersum.
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Rund Föhr

For at lære så meget som muligt af øen at kende, anbe-
faler vi en guided ø-rundtur…

...med bussen 
Ørundture Korf · tlf. (0 46 81) 37 05
Afgang Wyk, rederibygning ved havnen   
Varighed  ca. 1,5 timer1) 

15.03.-31.10.   dagligt kl. 12.50 
15.04.-15.10.    yderligere kl. 14.45 
01.04.-15.10.   yderligere søn kl. 10.45 
Bussen stopper på denne tur mellem Dunsum og Uter-
sum – kast et blik over diget til Amrum og Sild.
Pris:  børn 4-14 år E 4,00 / voksne E 8,00
  familier (2 voksne, max. 3 børn) E 20,00
Premiumtur 2 timer1) 
01.04.-31.10.:    dagligt, ikke søndag kl. 10.45 
Denne tur indebærer samme strækning, suppleren-
de med en rundvisning i St. Laurentii Kirken og dens 
talende gravsten, samt rundvisning på kirkegården i 
Süderende. 
Pris:   børn 4-14 år E 5,00 / voksne E 9,50 
  familier (2 voksne, maks. 3 børn) E 23,00
1) Om vinteren indskrænkede afgange (se internettet).

Vi anbefaler en forudgående aftale til grupper.
Yderligere informationer: www.taxi-korf.com
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Friesenexpress/Solarexpress · tlf. (01 75) 5 10 48 40
Afgang Wyk fra parkeringspladsen ved AQUAFÖHR
NY Opdagelsestur: Varelse omkring 2,5 timer med pau-
se ved diget i Dunsum.
01.03.-24.03. og 16.-30.11. tir, tor og lør kl.  13
25.03.-31.10.   dagligt kl. 10.30 / 13
01.11.-15.11. og 27.12.-07.01. daglig kl. 13
Pris:  børn indtil 3 år fri/ børn fra 4 år E 1,00
   fra 18 år E 12,00
For grupper anbefaler vi en reservering. 
Yderligere informationer: www.inseltouristik.de

...med fly
Rundflyvninger
Fra Föhrs flyveplads (Sydstrand) starter jævnligt flyvema- 
skiner til rundvisninger. Set fra luften åbner sig et fuld-
stændig nyt perspektiv på den grønne ø Föhr og dens 
naboer: De tæt på hinanden liggende nordfrisisike øer og 
halliger præsenterer sig selv i deres fulde skønhed midt i 
den enestående UNESCO Verdensnaturarv Vadehav.  
Lige efter smag og budget findes der forskellige rundflyv- 
ninger med 15 minutters til 40 minutters varelse. Det er 
vejrafhængigt og på kort sigt muligt at booke. 
WKF Westküstenflug GmbH, tlf. (0 46 81) 81 39
Yderligere informationer: www.westkuestenflug.de
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...på cykel

Opdag Föhr på cykel

På Föhr bliver alle cyklister glade. Over 200 km skiltede 
cykelstier med god belægning står til rådighed for både 
små og store cyklister. Elleve hyggelige friserlandsbyer og 
en livlig ø-by venter på at blive erobret på cykel. 
 
Dem, som kommer per skib, får et kort over cykelstierne 
på Föhr (E 2,70) ved turistinformationen i rederibygnin-
gen – direkte ved havnen. 
Tæt på havnen findes fire cykeludlejere, som udlejer 
cykler (delvist også elcykler) til din dagstur. 
 

• „Deichgraf“, Hafenstr. 5
• Schultz, Süderstr. 22 
• Fehr, Badestr. 6
• „Seefahrer“, Boldixumer Str. 9

 
Yderligere adresser findes i brochuren „Infos, Karten, 
Tipps, Adressen von A-Z“. 
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Individuelle ture

Vi har kombineret nogle udflugtstips for at opleve Föhr 
nærmere. De tjener som forslag til individuel plan-
lægning og kan ikke bookes som alt inkluderende 
tilbud.  

Ø-rundvisning og museum
(med bus eller til fods)
• Afgang og ankomst er altid Wyk.                  

ca. 
3 timer

• Lær øen at kende ved en tur rundt om øen med 
„Friesenexpress” eller med firmaet Korf at kende.

• Derefter slentrer du gennem Wyk, for eksempel 
 gennem mindesmærkede „Carl-Häberlin-Straße“ 

med dens gamle kaptajnshuse og
• ser på „Carl-Häberlin-Friesenmuseum“.

Rundt omkring Wyk med Segwayen  
• Både afgang og ankomst er ved parkerings-  

ca. 
2 timer

 
pladsen AQUAFÖHR.                    

• Efter en kort introduktion opdager du øens hoved-
stad ”svævende”. En uddannet guide viser de histo-
riske steder på en innovativ og individuel måde.

• Pris per person fra 49 EUR, billetbestilling i alle turist- 
informationer på øen og på www.foehr-for-fun.de, 
info: tlf. (01 52) 06 57 41 38.
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Vadehavstur & Nationalpark-Haus   
(til fods i Wyk)                
•  I foranstaltningskalenderen vælger du din 
 individuel vadehavstur. Fra forskellige 
 steder startes til fods ind i Verdensnaturarven

ca. 
3-4 timer

 Vadehavet. Der venter en oplevelsesrig tur med 
spændende erfaringer.

• Derefter er det en god idé at tage til udstillingen i 
 „Nationalpark-Haus Föhr“, som informerer uddy-

bende om Nationalparken Vadehav og dens flora og 
favna.

At nyde roen – så længe man vil... 
(til fods i Wyk)                 
• Gå en tur langs flodkanten på stranden i  

Wyk.          
• Lej en strandkurv ved en af de mange         

fra 
2 timer

 strandkurvudlejere og nyd opholdet på stranden med 
hav- og halligudsigt.

• Hold en lille pause på vejen hen til havnen i „Park an 
der Mühle“ i Mühlenstraße og nyd det romantiske  
sted midt i havnebyen Wyk.
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At gå på promenaden og nyde – så længe 
man vil... (til fods i Wyk)              
• Gå en tur gennem „Carl-Häberlin-Straße“ 
 og beundre de små, hyggelige kaptajnshuse  
 i indre byen. Videre går det langs                   

fra 
2 timer

 promenaden mod „Südstrand“. 
• Hold en pause på bistro eller café ved strandprome-

naden med udsigt på Vesterhavet og halligerne.
• Senere går du roligt langs flodkanten tilbage til hav-

nen.

Aktiv & kultur I (på cykel)
• Lej en cykel efter ankomst.          

fra 
3 timer

• Tag på en hyggelig cykeltur til Alkersum.
• Besøg museet „Museum Kunst der Westküste“. 

Samlingen omfatter de vigtigste skandinaviske og 
tyske kunstnere fra det 19.og  20. århundrede.

• Nyd derefter kaffe og kage på museets café „Greth-
jens Gasthof“.

• På turen tilbage cykler du gennem landsbyerne 
Midlum og Oevenum og på vejen langs marsken forbi 
Wrixum mod havnen.
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Aktiv og kultur II (på cykel)
• Lej en cykel efter ankomst.
• Tag på en hyggelig cykeltur til Nieblum,       

ca. 
3 timer  

en af vestkystens smukkeste friserbyer og nyd 
 landsbyens magi og charme.
• Besøg St. Johannis Kirken fra det 12. århundrede. 

De ”talende” gravsten på kirkegården fortæller livs-
historier om Föhrs hvalfangere og kaptajner. Møde-
tider for de jævnlige kirkegårds- og kirkerundvisnin-
ger findes i foranstaltningskalenderen.

• Nyd derefter kaffe og kage på en af de mange ro-
mantiske caféer i landsbyen. 

• På turen tilbage cykler du forbi golfbanen syd for 
Nieblum og gennem Wyk tilbage til havnen.

Shopping, kultur & natur (til fods)                    
• Lav en indkøbstur gennem Wyks indre by. 
• Besøg „Dr.-Carl-Häberlin-Friesenmuseum“  

og få noget at vide om øens historie.            

ca. 
4 timer

• Derefter kan „Nationalpark-Haus Föhr“ besøges. 
 En ensartet oplevelse omkring Verdensnaturarv Vade-

hav for både unge og voksne.
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Ø-tur (på cykel)

• Lej en cykel efter ankomst.
• Tag på en hyggelig cykeltur mod nord på       

ca. 
5 timer  

 vandsiden af diget indtil du når den anden side 
 af øen.
• På diget i Utersum nyder du den dejlige udsigt over 

Amrum og Sild hen til horisonten.
• På vejen tilbage kommer du igennem kunstner-
 landsbyen Oldsum. Mange kunstnere tilbyder deres 

gæster indblik i deres værksteder. Et besøg i „Café 
Stellys Hüüs“ er turen værd.

• Eller du spiser medbragt mad på marken ved siden af 
Lembecksburg i Borgsum i stedet for.
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Tips til udflugter

Efterfølgende findes nogle tips til udflugter, som kan 
frit kombineres efter opholdslængde på Föhr.

Vandsportsskoler i Wyk
Opdag Vesterhavet på den sportslige måde: Der findes 
to vandsportsskoler på sydstranden i Wyk (zone 13 og 
22). Om smugkigstimer eller kurser for fremskridte – 
her er tilbud til hver alder og niveau. Der er også vand-
sportscentre på strandene i Nieblum og Utersum.

At slentre på promenaden
Du vil bare slentre langs Wyks promenade og nyde en 
kaffe eller te på en af de smukke caféer med udsigt 
på Vesterhavet og halligerne? Den rundt tre kilometer 
lange promenade når du hurtig og nemt til fods fra 
havnen. 

Markeder
Om sommeren venter små skatte og mange lække-
rier på fiskemarkedet (om søndagen kl. 10-15) og på 
Oevenums landsbymarked (om torsdagen kl. 10-12).
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Kurkoncerter 
Om sommeren spiller kurkapellen direkte ved stranden. 
Med udsigt over Vesterhavet og halligen Langeneß 
lytter du til forfriskende musik i musikpavillonen på 
Sandwall. På meget kolde dage eller regnvejrsdage 
afholdes koncerterne i Kurgartensaal.  

Landsbyer
De elleve frisiske landsbyer anses for øens turistiske høj-
depunkter. Smalle stier, pragtfulde stråtægte huse og 
kærligt anlagte haver – romantisk som i en filmkulisse. 
Her må du glemme alt omkring dig – stressen, hver- 
dagen – bare ikke dit kamera. 
 
Kirker
En særlig besøgsmagnet er de tre kirker fra middel-
alderen i Nieblum, Süderende og Wyk-Boldixum fra det 
12./13. århundrede. I deres indre skjuler de ensartede 
altarbilleder og gamle døbefonte. Seværdig er også 
kirkernes kirkegårde med de ”talende gravsten”. De 
kunstfuld pyntede monumenter minder om øens gyldne 
æra og fortæller spændende historier fra hvalfangernes 
liv. Mødetider for rundvisninger i kirkerne og på kirke- 
gårdene findes i foranstaltningskalenderen.



14

Vadehavsvandringer i Verdensnaturarv Vadehavet
Gå på opdagelse på havgrunden. En vandring i    

 Vadehavet er en enestående oplevelse og 
må selvføgelig ikke mangle på et Föhr-ophold. 
Uddannede vadehavsguides leder dig gennem Vadehavet 
og forklarer særligheder i dyrenes og planternes verden, 
såvel som virkningen af ebbe og flod. Datoerne findes i 
foranstaltningskalenderen.

Nationalpark-Haus Föhr, Hafenstraße 23 (amtsforvalt-
ning, sideindgang), Wyk, tlf. (0 46 81) 42 90
Föhrs nationalparkhus er en oplevelse for ung og vok-
sen. Her kan du se på de mangfoldige mirakler, som 
forekommer i Vadehavet under de fire forskellige årstider. 
I generrøse, omsorgsfuld efter naturens forbillede udfor-
mede akvarier lever mange interessante havbeboere. 
april – oktober:    søn. – fre. kl. 10 til 17.30
november – marts:    tor. + lør. kl. 14 til 17 
fiskefodring
maj – oktober:   man. + ons. kl.15 
   fre. kl. 11 
Grupper kun efter telefonisk tilmelding.
Entré: børn. E 1,50 / voksne E 3,00 / familier. E 7,50 
Yderligere informationer: 
www.nph-foehr.nationalparkservice.de
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Robbenzentrum, Achtern Diek 5, Wyk,
tlf. (01 77) 3 30 00 77 eller (0 15 77) 5 05 42 19 
Initiativ til beskyttelse af havpattedyr og informativ udstil-
ling i umiddelbar nærhed til havnen i Wyk (der vises ikke 
nogen levende dyr). 
Året rundt   dagligt kl. 15 til 17
Om tirsdagen er børnedag / om torsdagen rundvisning 
kl.15.30 
Entré: Vi anbefaler en frivillig bidrag på  E 3,50/person
  Rundvisning E 5,00/person

Fuglekoje Boldixum
Fuglekojen i Boldixum er den eneste af de fem eksi-
sterende, der kan beses. Fuglekojer er kunstlige anlæg, 
som tjente fangsten af vildænder. Tidligere brugte man 
fuglekojer på alle norfrisiske øer.
april – oktober  man. – fre. kl.10 til 12

Fun Park Föhr, Hafendeich, Wyk, tlf. (0 46 81) 7 46 22 00
Tæt på havnen i Wyk ligger en stor indoor-          
legepark. 
skoleferie & helligdage   dagligt kl.10 til 19 
udenfor skoleferien  
marts – oktober   man. – fre. kl.12 til 19
   lør. + søn. kl. 11 bis 19 
november – marts1)  fre. kl. 14 bis 19 
   lør. + søn. kl. 11 bis 19
Der er entré - Yderligere informationer: www.foehrfun.de
1) udenfor skoleferien
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Museum Kunst der Westküste,  
Hauptstraße 1, Alkersum, tlf. (0 46 81) 74 74 00   
Den værdifulde malerisamling med emnet ”hav og kyst” 
henviser med værker fra bl.a.Liebermann, Nolde og 
Munch til malerierne fra de fire lande Norge, Danmark, 
Nordtyskland og Holland i tidsrummet 1830-1930. Op til 
otte udstillinger i år får romantik, moderne og internatio-
nal nutidens kunst i kombineret i et sammenspil. 
28.02. – 31.10.16  tir. – søn. kl.10 til 17
01.11.16 – 08.01.17 tir. – søn. kl.12 til 17
24./25./26.12.16    lukket
Entré: E 8,00 / nedsat pris E 4,00 / børn til12 år fri 
    entré / familier E 16,00
Yderligere informationer: www.mkdw.de

30 Min.

Spar med kombibilletten, hvis du vil besøge  begge museer – spørg ved kassen!
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Dr.-Carl-Häberlin-Friesen-Museum,  
Rebbelstieg 34, Wyk, tlf. (0 46 81) 25 71               
Hvorfor tog mændene fra Föhr på hvalfangsture  
og hvordan ser Föhrernes dragter ud? Hvornår festes 
Biikebålet og hvad er et typisk friserhus? Hvor kommer 
friserne oprindeligt fra og hvorfor udvandrede mange 
senere til Amerika? 
I det over hundrede år gamle friser-museum får du alt 
at vide omkring Föhrernes skik, kultur og historie. 
16.03. – 31.10. tir. – søn.   kl. 10 bis 17
juli og august man. – søn.   kl. 10 bis 17
01.11. – 15.03. tir. – søn.   kl. 14 bis 17
Entré: E 3,50 / nedsat pris E 2,00 / børn til 6 år fri 
    entré / familier E 8,00 med kurbillet
Yderligere informationer: www.friesen-museum.de30 Min.

Spar med kombibilletten, hvis du vil besøge  begge museer – spørg ved kassen!
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Yderligere informationer

Efter ankomsten på Föhr findes den narmeste turistin-
formation i rederibygningen, Am Fähranleger 1, hvor du 
kan få dit dagskort.

Der fås et cykelkort over Föhr, som ligegyldigt om du vil 
cykle eller ej, giver et godt overblik over øen. Desuden 
kan du få foranstaltningskalenderen, som giver et over-
blik over, hvad der sker måned for måned på øen og 
brochuren „Infos, Karten, Tipps, Adressen von A-Z“ her.

Föhr Tourismus GmbH · Tel. (0 46 81) 3 00 
www.foehr.de

Udgiver: Föhr Tourismus GmbH

Kartografi: © kartenwerk GbR, Dortmund (Kortene må kun bruges 

 efter tilladelse af ophavsmanden)

Billeder: Juliane Brüggemann, Oliver Franke, Luftaufnahme 

 Falcon Crest, Moritz Kertzscher, Museum Kunst der 

 Westküste, Georg Quedens, Hergen Schimpf, 

 Folker Winkelmann

Oplag:  Februar 2016 – med forbehold for eventuelle fejl og

 ændringer.
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En plan… 
…med cykelkortet til Föhr

• Officielt cykelkort over Föhr
• inkl. fem afprøvede og løbende  
 aktualiserede temaruter
• Præsentation af de idylliske landsbyer
• Udflugtstips og hemmelige tips

Oplev øens smukkeste punkter og lad dig 
fortrylle af Verdensnaturarv Vadehavet!

Kan fås i alle af øens turistinformationer og i  
online-shoppen!
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www.faehre.de✆ +49 4667 94030

Udflugtsture

W.D.R.-udfl ugter i turkalenderen „Veranstaltungskalender“ 
og i brochuren „Ausfl ugsfahrten 2016“. Billetter kan 
købes i forsalg hos alle W.D.R.-salgssteder 
i Wyk, Nieblum og Utersum.

Øen Amrum
Vadehavsvandring

Ø-rundtur
Hallig Hooge

Hallig Langeneß
Øen Sild

Sælsafari
Fangsttur 

i Vadehavet
Tønder/DK

Ribe/DK


