Kulturkonference 2021 på Fanø

Sådan kommer du til Fanø
Med offentlig transport
Tager du tog eller bus til Esbjerg, ankommer du til Banegården. Herfra kan du tage bybussen direkte til Fanøfærgen. Busterminalen ligger til venstre umiddelbart udenfor Banegården. Linjerne 11, 12 og 13 kører alle til
færgen (afstand 2 km) – der står ’Fanøfærgen’ på bussen. Vil du hellere tage en Taxa (tlf. 7514 4500) er det en
god ide at bestille den fra toget/bussen.

Med Bil
Når du kommer til Esbjerg, følger du skiltningen til Esbjerg Havn / Fanøfærgen. Du kan vælge at parkere bilen
på havnen i Esbjerg og tage færgen. Eller du kan blive i bilen og tage den med til Fanø.
Færgeturen tager 12 min. Der er afgang hver 20. min. Billetprisen (retur) er 35 kr. for gående / 20 kr. for pensionister og 231 kr. for bilen inkl. passagerer. Du finder afgangstider og kan købe billet til bilen på
https://www.fanoelinjen.dk Billet kan også købes på færgeterminalen. Billet til gående kan kun købes på terminalen.
Bemærk, at du IKKE kan reservere plads til bilen til en bestemt færgeafgang. Derfor kan du forvente, at der
oftest er ventetid fredag eftermiddag for at komme fra Esbjerg til Fanø, og at der ofte er lang ventetid for at
komme fra Fanø søndag eftermiddag. Der er ikke ventetid for gående passagerer.
Bilen kan du parkere tæt ved færgeterminalen, der har adressen Dokvej 7. Der er to parkeringspladser med
gratis parkering. I weekenden er der ingen tidsbegrænsning. Se evt. Google Maps
Du finder den nærmeste p-plads umiddelbart til højre for færgeterminalen på Dokvej. Den anden finder du
også på Dokvej ved at dreje til venstre umiddelbart før ’bil chek-in’ til Fanøfærgen. Der er p-plads til højre med
parkeringsbåse på begge sider af vejen ned langs Nordre Mole. Fra molen er der en direkte skiltet sti til færgeterminalen, så du ikke skal gå langt. Skulle der være fuldt optaget på begge p-pladser, er der ca. 600 m til en
stor p-plads. Du kører tilbage ad Dokvej og drejer til venstre ad Adgangsvejen, her ligger p-pladsen umiddelbart
på højre hånd.

På Fanø
Når færgen lægger til på Fanø, står vi fra Kulturelt Samråd Fanø på havnen - mellem kl. 15.30 og 17.30 - for at
byde dig velkommen. Du finder os med flag og skilt på pladsen lige til højre for færgelejet.
Vi sørger for, at din bagage – og du selv bliver kørt frem og tilbage til Night and Stay. Vælger du at gå til Night
and Stay (afstand 1 km), viser vi vej, og du kan nyde de første sanseindtryk af både Nordbys mange gamle hyggelige stråtækte huse og øens skønne natur.
Vi glæder os til at byde dig velkommen og vise dig godbidder af vores ø’s kultur og natur

Kulturelt Samråd Fanø

