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Adresse:
Hårbølle Bro 6, Hårbølle, 4792 Askeby

Transport til huset:
Bil: fra Lyngby 124km, ca. 1t 20-30 min.
Kør mod Rødby. På Farø drej til højre ad afkørsel 42 mod Bogø og Møn.
Efter 12 km drej til højre ad Frederikshavevej (skilt mod Hårbølle).
Efter 1,6 km (ved kirken) drej til højre ad Fanefjord Kirkevej (skilt mod Hårbølle)
Efter 1,6 km drej til venstre ad Hårbøllevej (skilt mod Havn)
Efter 150m drej til højre ad Hårbølle Bro og så ligger huset på højre side
Off. transport: Tog til Vordingborg (1t 30min),
Bus mod Stege (ca. hver anden time), stå f.eks. af ved Daglibrugsen i Askeby (busstop:”
Askeby/Fanefjordsgade”) (ca. 45 min)
og tag Flextur herfra til huset.
Flextur:
Kan f.eks.bestilles på tlf. Flextrafik: 70 26 27 27 senest 2 timer inden kørslen.
Koster 24 kr for de første 10 km, hvilket betyder at du kan blive kørt fra stoppestedet ved
Daglibrusen og til Hårbølle Husets dør for 24 kr.
Se flere detaljer på hjemmesiden: http://site.vordingborg.dk/cms/site.aspx?p=18004

Indkøb:
Havnekiosk/sommerkøbmand på Hårbølle Havn - ca. 100m fra sommerhuset.
Åben i sommerhalvåret kl. 8:30/10:00 til ca. 19:00. Åben weekender og helligdage i
ydersæsonen og daglig i sommerferien …… når vejret er godt.
Vaffel is, pølser m.m. samt lidt dagligvarer i sommerferien.
Morgenbrød kan bestilles dagen før.
Daglibrugsen i Askeby (ca. 4km):
Dagligbrugsen Fanefjord, Fanefjordgade 96, 4792 Askeby, tlf.: 55 81 70 07.
Åbningstider: ma-fr 08.00-19.00, lø-sø 08:00-17:00
www.daglibrugsen.dk

Badning:
a) Strand nordvest for havnen (sand/sten) ca.150m fra huset.
b) Hårbølle strand. Bred børnevenlig sandstrand på sydkysten. Kør sydpå gennem
sommerhusområdet ca.1,8 km til parkeringsplads ved tidligere koloni. Herfra er der sti til
vandet – ca. 150-200m (langs indhegningen til Campingpladsen).

Brochurer/informationsmateriale om Møn og omegn:
I huset står der en kasse med materialer på det lille bord ved indgangen.
Der er mange gode brochurer og kort samt en god opslagsbog om ”Skønne Møn” med
detaljer om alle Møns seværdigheder

Her skal blot nævnes:
Fanefjord kirke med de kendte kalkmalerier. 2 km. Åbent 8-18 hver dag.
http://www.fanefjordkirke.dk/kontakt/besoeg-i-kirkerne/
Stege. 17 km
Møns klint og geocenteret. Ca. 35 km. Åbent i 2016 indtil 31 okt: kl.10:00/11:00 – 17:00
http://www.moensklint.dk/geocentermoensklintdk/generel-info/aabningstider-og-priser.aspx

Traveture:
Fanefjord og Hårbølle:
Fra havnen er der i begge retninger gangstier langs grønne områder ud mod vandet.
Mod nordvest må man frem og tilbage samme vej. Husk at nyde de smukke solnedgange.
Mod sydøst kan man lave en lille rundtur – se brochuren med kort over nærområdet:
”Vandreture på Møn: Fanefjord og Hårbølle” (brochuren ligger også i Hårbølle Huset):
http://www.visitmoensklint.dk/sites/default/files/asp/visitvordingborg/PDF/Brochure/fanefjord
for.pdf )
Camønoen: En 175km lang vandrerute på Møn. Åbner 18/6 2016, kort kan købes fra ult.
maj 2016: http://www.visitmoensklint.dk/camoenoen

Gæstebog:
På kommoden under spejlet i indgangen ligger Gæstebogen. Husk at skrive i den.

