Agersø en ø, ligger midt i Storebælt, væk fra de store turiststrømme - så fjern og dog så nær – en ø midt
i verdens vrimmel omgivet af 11 omliggende øer, som kan ses i klart vejr, tag imod det øen byder, så vil
du få et fantastisk ophold. Lad os tage dig til en tid, hvor øens beboere kun ernærede sig fra øen, hvor
mændene stod til søs og turisme stadig var fremtiden.
Hvis du har en evig turistdrøm om at finde steder, hvor der ikke er andre end dig selv, så byder øen
også denne mulighed.
Den lille ø er kun fast beboet af 170 fastboende, men turisterne strømmer til om sommeren. Naturen er
bedårende smuk med bølgende marker og uberørt natur mod havet. Øen er blot 7 km lang og 3 km
bred, så du kan cykle hele øen ”rundt” på en times tid. Desuden er der flere vandrestier, hvis du ønsker
at opleve øen til fods – eller hvorfor ikke med traktorbussen?
Øen rundt på cykel

Det er vidunderligt at cykle på Agersø, hvor du i egen takt kan opleve alt det smukke, som øen har at
byde på. Imponerende natur, seværdigheder, havet, små landbyhuse, spisesteder i by og på havnen,
store lækre is samt en velfungerende købmand. Når du træder i land følger du bare menneskestrømmen
op ad Strandalléen til cyklerne, som holder til på Agersø kro, masser af nye hvide cykler; en Christiania
cykel og mountainbikes.
Start turen mod syd til Agersø Skanse fra 1808, en af øens smukkeste pletter med en fantastisk udsigt
inden du fortsætter mod stranden og byen og andre sjove eventyr. Mod Nord når du til dæmningen mod
Egholm er utroligt smukt fugleområde. I byen passerer du Agersø kro fra 1874, Agersø kirke fra 1872
samt Agersø mølle fra 1894. Fortsæt nedad møllebakken hvor der er fiskerøgeri, Ankerpladsen din
Snack og Snak bar på Agersø havn.
Sommeren er bedst
Sommeren er den allerbedste årstid på Agersø. Da blomstrer hele øen, og færgerne sejler en gang i
timen. Hvis I er et større selskab, er det klogt at reservere pladser på båden i forvejen.
Hele Agersø er et naturreservat, men der er både, B&B, campingplads og Agersø kro. Husk kreditkort
eller kontanter – Agersø har hverken bank eller pengeautomater.
En tak til Slagelse Kommunes Landdistriktspulje for støtten som har muliggjort dette cykel projekt.
Læs mere om Agersø og book din ferie på www.agersoe.nu.

