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Velkommen! 
 
 
Naturistforeningen Fyn har en lille, hyggelig plads helt 
ude på Horne Næs vest for Faaborg. Vi har vores egen 
skov på de 3 sider, så der er næsten altid læ for vinden. 
Der er den mest vidunderlige udsigt over det Sydfynske 
Øhav, hvor der altid ses mange sejlskibe, også de gamle 
træskibe med deres mange store sejl. Et virkelig flot syn. 
Pladsen drives af medlemmerne ved frivillig arbejdskraft 
og har åben fra 1.-5. til 1.-9. Der er plads til 33 enheder og 
parkeringsplads til bilerne. 
Her på Danmarks bedste campingplads er der altid hjælp 
til at få vognen på plads og forteltet sat op, hvis man ikke 
har prøvet det før. Der er en familiær og hyggelig 
stemning og om aftenen kan man frit benytte grillen og 
deltage i fællesspisningen i det store festtelt.  
Det man specielt bemærker, når man vågner om morgenen 
er freden og stilheden, kun afbrudt af fuglesang og 
bølgebruset fra stranden.  
Findes der noget bedre end en dukkert i det krystalklare, 
rene vand en dejlig solskins morgen? Kom og oplev selv 
et paradis på jord. 

 

Med venlig hilsen. 
BESTYRELSEN. 

 

Facts om pladsen:  
 

Udlejning af hytter.  
33 enheder med el tilslutning. 
Mulighed for pladsreservation.  
 
Helt ude ved kysten og vi har egen badebro.  
Omkranset af skov, som giver læ for vinden.  
Smuk udsigt over det Sydfynske Øhav.  
Mange aktivitetsmuligheder for børnene, i skoven, på 
stranden eller på boldbanen.  
Stor barbecue, tændes i godt vejr til fri afbenyttelse.  
 
Vaskemaskine / tørretumbler (Poletter købes på 
pladsen)  
Køkken med komfur /m. bageovn.  
Køleskab og fryser til fri afbenyttelse for vore gæster.  
2 indendørs brusere og 2 udenfor. Gratis bad incl. sæbe.  
Strandbruser (koldt vand) til at skylle saltvandet af. 
 
Telefon.  
Internet.  
Bålplads.  
Petanque bane.  
Hund og kat tilladt (i snor). Luftes uden for pladsen 
eller i skoven.  
Hjertestarter i informationen.  
 
Pladsen har parkeringsplads og der køres kun på 
campingarealet ved ankomst og afrejse.  
Handicappede aftaler nærmere med Info. 
 
 
 
 
  


