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heksens mystiske, hule træ i H.C. Ander-
sens eventyr ”Fyrtøjet”, når man kører
gennem landskabet.
Campingpladsen er en 3-stjernet plads 
i DK-Camp kæden. Den ligger med ind-
kørslen lige ud til Korshavn mod vest
og med den østlige ende ud mod Store-
bælt. Fyns Hoved Camping er en meget
”anderledes” plads. Af de efterhånden
talrige pladser, vi gennem årene har
boet på, har vi aldrig været et sted,
hvor der er så meget plads og luft.
Pladsen er på 11 ha, men er alligevel
”kun” beregnet til 230 enheder, hvilket
betyder, at der er rigtig god plads mel-
lem rækkerne af vogne. Man behøver
ikke at gå og bekymre sig om, hvordan
man nu får bakset vognen ud fra sin
parcel igen ved afrejsen - der er rigeligt
med plads.
Campingpladsen har simpelthen alt,
hvad man kan forvente af en moderne
plads med 3 stjerner; her er både noget
for børnefamilierne og seniorcampist-
erne. Campingpladsen har sit eget stykke
strand langs Storebæltskysten.

Lystfiskerparadis

At vi ville havne midt i et lystfiskerpa-
radis, var vi inden ankomsten godt klar
over; campingpladsen er jo omgivet af
vand til næsten alle sider. Allerede ved
check-in på pladsen fornemmede vi den
specielle stemning, der hersker her.
Waders hang til tørre over hækkene,
ligesom talrige 'trofæ-fotos' på væggen
i receptionen talte deres tydelige sprog.
Hos værtsparret Lise og Lars kan man
få frosset dagens fangst af fx havørred
ned, indtil man skal hjem engang.
Ligesådan er der specielle fiskerense-
vaske på pladsen.
Men vi var nu ikke kommet her for at
stå time efter time i det efterårskolde
Storebælt i håbet om den store fangst.
Vi var taget hertil for at få en uges ro
og afslapning i utroligt smukke omgi-
velser tæt på fuglereservater og fredede
arealer. Og det fik vi i rigt mål. Det var
tydeligt, at pladsen har en meget tro-
fast og loyal flok af campister, som
kommer her året rundt. Fyns Hoved

Vi danskere er så heldige, at 
vi har mange af vores dejlige
campingpladser liggende midt 
i de smukkeste naturområder.
I en af landets skønneste egne,
på Fyns Hoved på halvøen
Hindsholm ligger Fyns Hoved
Camping, som vi besøgte i det
mest pragtfulde efterårsvejr en
uge midt i oktober.

Fyns Hoved Camping ligger så langt mod
nord, som man næsten kan komme på
Hindsholm. Køreturen op ad halvøen
fra Kerteminde er en oplevelse i sig
selv. Forbi nydelige bindingsværkshuse
og gårde, flotte godser og herregårde
slynger vejen sig langs marker, adskilt
af levende hegn af stynede popler.
Man kommer uvægerligt til at tænke på

Camping har åbent hele året, og vi
talte med nogen, som kommer her tit
og bl.a. hvert år fejrer nytårsaften her
sammen med venner. Det skulle være
ubeskriveligt hyggeligt.
Som nævnt byder den særegne natur 
på halvøen Hindsholm og ikke mindst
på Fyns Hoved på mange spændende
oplevelser.
Der er forskellige cykelruter, man kan
benytte sig af, bl.a. langs den nedlagte
jernbane fra Kerteminde over Mesinge
til Martofte. Er man til kunst, har flere
af de lokale kunstnere gallerier overalt
på halvøen. Hindsholm har gennem
tiderne tiltrukket mange kunstnere pga.
det særlige lys - noget som jo også
kendetegner fx Odsherred og Skagen.
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Maleren Johannes Larsen, som med 
sin familie boede her omkring århun-
dredeskiftet, har sit eget museum i
Kerteminde.

Eventyrligt landskab
Fynshoved er ét stort, eventyrligt land-
skab med strandenge, overdrev og høje
klinter med en rig fauna og flora. Hvor
landsgennemsnittet ligger på 650 mm
årlig nedbør, er den på Fyns Hoved kun
450 mm. Det giver vækstbetingelser til
planter, som man ellers skal til Sydøst-
Europa for at finde.
Der er vandrestier rundt på Fyns Hoved,
hvorfra man har den flotteste udsigt til
Røsnæs, Samsø og Nord-Fyn. Stedet er
et yndet yngleområde for mange arter
af kystfugle. Vi så flokke af edderfugle
stryge lavt hen over vandet.
Imponerende syn!
Fyns Hoved Camping har fortjent de 3
stjerner, den er blevet tildelt. Kunne 
vi drysse nogle ekstra stjerner ud over
pladsen for dens høje 'herlighedsværdi',
gjorde vi det gerne…

Fyns Hoved Camping
Fynshovedvej 748
5390 Martofte

Tlf.: 65 34 10 14
Fax: 65 34 25 14

Åbent 1/1 til 31/12

www.dk-camp.dk/fynshoved
e-mail: fynshoved@dk-camp.dk

Nyttige links:
www.campingfyn.dk
www.visitfyn.com
www.kerteminde-turist.dk
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