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Ferien starter her 

i det blå 
Sejl udj 
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Oplev de hemmelige  
perler i Storebælt 

Vi glæder os til at 
byde dig velkommen 
og danne rammen om 

din næste ferie. 
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Besøg Omø og Agersø 
Kun et stenkast fra Sjællands sydvestkyst ligger to 
små perler gemt i det bølgende Storebælt.  Øerne Omø 
og Agersø er begge oplagte besøgs- og turistmål for 
gæster, der elsker roen og den gode naturoplevelse. 

Fra Stigsnæs på fastlandet er der daglige færgeafgange 
til begge øer, der rummer alt fra lystbådehavne, 

spisesteder og købmand til campingplads, sommerhuse 
og shelters. Derudover har begge øer også deres 
særegne kendetegn og unikke fora og fauna. 

Ø-livet er noget ganske særligt, og du mærker  
det straks, når du sætter dine ben på havnekanten  
på både Omø og Agersø. 
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Træfældning • Rodfræsning • Rydning af arealer 

Kontakt os for et uforpligtende tilbud 
Dyreartikler · Foder · Hus/Have-artikler 

Værktøj · Søm og Skruer 

Enghaven 23 • 4281 Gørlev • Tlf.: 40 32 53 50 
lk@lkservice.dk • www.lkservice.dk 

Slagelsevej 59 · 4270 Høng · Tlf.: 58 85 13 08 
www.hønghandelscenter.dk 

www.h�nghandelscenter.dk
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Besøg skønne Skælskør 
Ønsker man at holde sig på fastlandet er det 
muligt at lægge vejen forbi købstaden Skælskør. 
Byen kan både tilgås med bil eller gennem 
en smuk sejltur gennem Skælskør Fjord med 
anløb midt i byen. 

Skælskør er en større handelsby med egen 
gågade og gode indkøbsmuligheder. Derudover 
er det muligt at besøge Guldagergaard, der er 
Nordeuropas største keramikværksted og et 
anerkendt center for keramikkunstnere. 

Andersen's Maskinstation laver 
alt indenfor mark- og grave/ 
kloakarbejde samt spuling 
af dræn/kloak 
Nordvangsvej 5 • 4200 Slagelse • Tlf.: 5174 0816 / 2011 3519 •   Andersen’s Maskinstation 

Ring for et 
uforpligtende tilbud 

5174 0816 
eller 

2011 3519 
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Stigsnæs Landevej 600 
4230 Skælskør 

Tlf.: 58 57 47 40 
Mail: faerger@slagelse.dk 
Web: aofaerger.slagelse.dk 
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