Handicapvenlige tilbud kkkkk

Velkommen til Langeland
En oplevelse for livet

Indholdsfortegnelse
Tilbuddenes placering på et Langelands kort side 3
Seværdigheder side 4
Parker side 9
Kunstnere side 10
De langelandske kunsttårne side 12
Hjertestarteroversigt side 13
De langelandske kirker side 14
Naturoplevelser side 16
Lystfiskersøer side 18
Forslag til handicapvenlige ruter side 19
Kort over Handicapparkering og Handicaptoiletter side 20
Strande side 27
Overnatning side 28
Spisesteder side 32
Biograf og Sundhedshus side 35
Bibliotek og Færgen Spodsbjerg - Tårs side 36
Oversigt over forretninger med tilgængelig adgang side 37
Turistinformation side 39

Hvorfor denne folder?
Vi har udarbejdet denne folder for, at vise de mange gode tilbud som Langeland har, også overfor
handicappede eller gangbesværede. For hvert produkt har vi lavet en udførlig beskrivelse af, hvad
man skal være speciel opmærksom på. God fornøjelse.

Folderen er udgivet for Turist- og Erhvervsforeningen Langeland,
Torvet 5, 5900 Rudkøbing, Tlf: 6251 3505, info@langeland.dk, www.langeland.dk

Her er det hele placeret geografisk
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LÆSE MERE OM DE HANDICAPVENLIGE STEDER PÅ STRYNØ & LANGELAND PÅ:
www.langeland.dk

Koldkrigsmuseet Langelandsfortet (tilgængelighedsmærket)

1

En af Langelands største turistattraktioner er Koldkrigsmuseet
Langelandsfortet som ligger i et utroligt naturskønt område og fortæller
historien om den kolde krig. Hvilken rolle fortet havde dengang og hvad
skete der i Europa på den tid. Cubakrisen, spændinger mellem Øst- og
Vesttyskland og meget andet. Man kan bruge timer på at gå og se de
mange kanonstillinger og se de mange udstillinger. Mange af disse
befinder sig desværre nede i bunkerne, hvortil der ikke er adgang med
kørestol, pga. af de mange trapper. Men der er udstillinger i hallerne
med jagerfly og minestryger. Desuden har fortet Danmarks eneste handicapvenlige ubåd. Man har
gjort det muligt at køre ind i ubåden, som står på land, og se lidt af hvordan den er indrettet, men
man kan ikke komme rundt i ubåden med kørestol,
samt man skal være opmærksom på at der er en
revne på 5 cm foran døren ind i ubåden.
Der forefindes ingen handicapparkeringsplads, og hvis
man kommer med en bil hvor liften er bagud, skal man
være opmærksom på det ujævne terræn, som kan
give problemer med at få liften helt ned.

Man kan ikke komme ind i billetsalget med en kørestol, da
der er en rist foran indgangsdøren på 5 cm, samt et dørtrin
på 10 cm, yderligere er indersiden af dørtrinnet 6 cm. Men
personalet er flinke til at komme ud og hjælpe.
De mange stier rundt i området er belagt med en blanding
af asfalt og grus og egner sig de fleste steder fint til
kørestole, dog er der nogle meget stejle bakker, så hvis
man ikke er meget selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med. Der er mange borde og
bænke i det store og kuperede område, så det er velegnet til madpakken.
Der er en rigtig flot koldkrigsudstilling, men man skal være opmærksom på at døren mellem
udstillingerne kun er 70 cm, men man kan godt komme ind i udstillingerne. Man kan kun komme
ind i video showrummet hvis man har en hjælper med da det første trin er på 13 cm, og efter
følgende et på 10 cm. Ligeledes kan man ikke
komme ned i bunkerne, hvis ikke man selv kan gå.
Der forefindes et handicaptoilet, ved den første af de
3 grønne bygninger næsten ved udgangen, men
man skal være opmærksom på, at døren ind til
hallen er meget stram.
Adresse: Koldkrigsmuseum Langelandsfort,
Vognsbjergvej 4 B, 5935 Bagenkop, Tlf: 6256 2700,
www.langelandsfort.dk, langelandsfort@mail.dk

2

Fiskeriets hus i Bagenkop
I Bagenkop finder man et fiskerimuseum, som er
indrettet i det tidligere smede og maskinværksted, hvor
man kan opleve hvordan livet har udviklet sig i fiskeriet
gennem årene.
Det er muligt at køre rundt og se de forskellige
udstillede ting, men på nuværende tidspunkt, er der
ikke muligt at komme på 1 sal, grundet trapper.
Der er godt 200 meter til nærmeste handicaptoilet,
som er ved siden af handicapkranen på havnen.
Der findes ikke nogen handicapplads, men man kan
parkere ved Brugsen, som ligger lige ved siden af.
Dørbredden ved indgangen er 88 cm, med tynd
aluminiums skinne, og ellers er det muligt og åbne en
port. Dørbredden i de forskellige fiskerhuse er på 78
cm.
Adresse: Havnegade 2, 5935 Bagenkop Tlf: 4015 3466, fiskeriets.hus@gmail.com
www.fiskeriets-hus-bagenkop.dk

Medicinhaverne

3

Har man interesse i at se hvilken slags planter der
anvendes til at lave medicin af, vil et besøg i
medicinhaverne i Tranekær ved siden af Tranekær
Slot, være værd at besøge.
Der forefindes brochurer, ved indgangen, som
fortæller lidt om planterne.
Der findes ingen handicapparkeringsplads, men det er
nemt at finde en plads tæt ved. Jorden er hård nok til at kunne holde en lift.
Man skal være opmærksom på, hvilken tidspunkt af
året man kommer på, da jorden kan være lidt blød,
hvis det har regnet eller der har været frost i jorden.
Selve gangen mellem planterne, er bredde nok til at
køre på med rollatorer og kørestole. Gangen er belagt
med et tyndt lag småsten.
Der forefindes desværre intet handicaptoilet.
Adresse: Drej ind ved Botofte Strandvej 2, 5953
Tranekær, www.medicinhaverne.dk
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Souvenirmuseum Souvenariet (tilgængelighedsmærket)

3

Souvenariet er et museum for souvenirs fra hele verden. Museet
ligger i de gamle bygninger foran Tranekær Slot. Disse gamle
bygninger giver nogle begrænsninger i forhold til tilgængeligheden.
I dag er der perlegrus ude foran og en trappe på 2 trin, før du
kommer ind i selve bygningen. Er du så kommet indenfor er der en
snæver dør på kun 65 cm, så for de fleste kørestole vil det ikke være
muligt at passere denne forhindring, men der arbejdes på
forbedringer. Sidder du i en kørestol
som kan klappes sammen og kan
du stå ud af den, venter der dig et spændende gensyn med nogle
af de souvenirs som du måske selv har købt igennem tiden.
Adresse: Souvenariet, Slotsgade 84B, 5953 Tranekær
Tlf: 6259 1718/ 2175 4940, rossen@tidens.info,
www.souvenariet.dk

FodboldGolf

4

FodboldGolf går i al sin enkelthed ud på at sparke en
fodbold i hul på færrest mulige spark. Spillet er en
mellemting mellem golf, fodbold og minigolf. Da det
kan være svært at sparke hvis man for eksempel
sidder i kørestol, er der også nogle der kaster bolden
fra hul til hul.
Banen ligger i naturskønne omgivelser på
Sydlangeland og der er bygget en del forhindringer ind, som dem man kender fra minigolf. Banen
er en 18 huls græsbane, men da 6 af hullerne ligger op af en såkaldt hatbakke, skal du være
meget selvhjulpen for at kunne køre på disse 6 baner, men de andre 12 baner er rimelig jævne.
Da det er græsbaner man kører på, skal man
være opmærksom på ujævnheder og at græsset
kan være blødt at køre i hvis det har regnet.
Der er også bord og bænke, så man kan nyde sin
medbragte mad efter endt kappestrid.
Adresse: FodboldGolf, Langøvej 6, 5932 Humble
Tlf: 6257 1882/ 3028 1882
krejbjerggaard6@os.dk
www.langelands-fodboldgolf.dk
Side 6

Tobaksladen

3

Hvis man skulle være ryger, tidligere ryger eller bare er
interesseret i tobakkens verden, er det muligt at få stillet
sin nysgerrighed i Tobaksladen i Tranekær.
Man finder det ved at køre mod Nordlangeland og så
dreje til højre i Tranekær by af Stengadevej, hvorefter det
kommer på venstre side.
Hvis jorden ikke er for blød, er det også muligt at
besøge skoven ved siden af. Har man taget
madkurven med, kan man indtage den ved det
opstillede bord-bænkesæt på pladsen.
Med kørestol, el-stol og rollator, er det også muligt
at komme ind og læse om tobakkens spændende
historie.
Adresse: Stengadevej 24, 5953 Tranekær,
www.ohavsmuseet.dk/tobaksladen

Lejbølle Skydecenter

5

Har du lyst til at prøve at skyde, og har du jagttegn, er
det muligt i Lejbølle Skydecenter, hvor kørestole og
andre handicappede kan komme ind. Man skal selv
have våbnet med, men man kan købe patroner på
stedet. Der er både stationære eller bevægelige mål at
skyde efter. Dørbredde ind til skyderummet er på 80
cm, samt indgangsdørens bredde er på 79 cm.
Der forefindes et toilet, men der er ikke nogen Miastøtter ved
siden, samt det har kun en højde på 40 cm, men dørbredden er
79 cm.
Der forefindes ikke nogen handicapparkeringsplads, men man
kan godt holde der alligevel, vær dog opmærksom på at
parkeringspladsen er belagt med sten, og det kan give problemer
med liften bagud. Der er mulighed for at købe drikkevare.
For handicappede er der mulighed for at lave særaftaler.
Adresse: Lejbølle Skydecenter, Søndre Strandvej 2, 5953 Tranekær Tlf: 5132 0721,
jl@hjortebanen.dk, www.hjortebanen.dk

Side 7

De vilde heste på Sydlangeland
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Er man hesteinteresseret eller vil man bare have en
flot naturoplevelse, så besøg de vilde heste på
Dovns Klint på Sydlangeland. Hestene er spredt
over et større græsareal, der løber hele vejen til
Bagenkop. Hvis man kører mod Sydlangeland og
kommer til Søndenbro, skal man dreje af mod
Gulstav og så følge vejen, næsten helt ud til Dovns
Klint. De går på et stort areal, men man skulle gerne
kunne se dem fra vejen af.
Har man medbragt mad, kan man nyde den i laden, da der her er opsat borde - og hvis hestene er
i nærheden, kan man nyde dem samtidig.
Ved laden er der træheste, som
børn kan lege på.
Der er et handicaptoilet godt 200
meter længere fremme, helt henne
ved klinten. Det er dog kun åbent i
sommermånederne.
Sted: Gulstavvej 22, 5935
Bagenkop, Læs mere på
www.langeland.dk

Opdageren af Elektromagnetisme

6

H.C. Ørsted (1777-1851) er nok Rudkøbings mest kendte bysbarn. Han
voksede op på Gåsetorvet, som søn af apotekeren i byen. Der var ingen
skole i Rudkøbing, så brødrene Ørsted blev undervist af den lokale
parykmager. Foran apoteket, der er en handicapparkeringsplads, står der i
dag en statue af H.C. Ørsted, lavet af H.V. Bissen. Anders Sandøe Ørsted
(1778-1860), bror til H.C. Ørsted, var en dansk
retslærd, embedsmand og var han Danmarks 3.
statsminister. En statue lavet af Johannes Bjerg
og opsat i 1938 kan ses i Ørstedparken ved
Havnegade.
12 år gammel blev H.C. Ørsted elev på sin fars
apotek, og da han var 17 rejste han til
København for at studere. I 1820 opdagede han
elektromagnetismen og i 1825 lykkedes det for H.C. Ørsted at udvikle en
metode til udvinding af aluminium.
Adresse: Gåsetorvet 4, 5900 Rudkøbing. Læs mere på www.langeland.dk

Ørstedsparken i Rudkøbing
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Ørstedsparken ligger mellem den gamle bydel i
Rudkøbing og Rudkøbing Havn. Her er bl.a. en statue
af Anders Sandø Ørsted, som var HC Ørsteds bror.
Parken er fra 1884 og var daværende borgmester
Sagers gave til Rudkøbing by.
Der er fast køreunderlag på de anrettede stier og der
er anlagt nye bænke i parken, hvis man har brug for
en lille pustepause, eller man bare vil sidde, og se lidt
på den skønne natur.
Om natten tændes der lys i parken. Det er rigtigt flot og
hyggeligt at sidde en lun aften og se det flotte lys spille i alle
træerne og bladene.
Derudover er der også en legeplads til børnene. Trænger
man til en slapper, kan man slippe børnene fri, mens man
selv nyder sin medbragte mad.
Adresse: Ørstedsparken, Havnegade 92, 5900 Rudkøbing

Tullebølle Fritidspark med petanque, toiletter og meget andet

7

Fritidsparken er beliggende midt på Langeland.
Der er fast køreunderlag på de anrettede stier på det
26.948 m2 store område.
På området findes beachvolleybane, udsigtstårn,
legeplads, skøn natur og så er der anlagt 6 stk.
petanquebaner. Brugere af petanquebanerne skal
selv medbringe petanquekugler.
Ligeledes er der bygget en grillhytte med borde og
bænke til 15 personer. I hyttens centrum er der
opført en muret grill. Det nybyggede handicaptoilet er lukket om vinteren.
Adresse: Bygaden 74A, 5953 Tranekær.
www.fritidsparken.dk

Side 9

Udvalgte kunstnere på Langeland med beskrivelse af adgangsforhold

Povl C, Bastemosevej 22, 5953 Tranekær, Tlf: 6255 1457 / 5329 1735
povl@povl-c.dk, www.Povl-C.dk
8
Galleriet Povl C ligger helt ned til vandet, øst for
Lohals, og man finder det ved at følge skiltene
hele vejen gennem skoven, udefra hovedvejen.
Der er desværre en stor kant på 35 cm, samt en
kant ind til selve galleriet på 20 cm. Men hvis man
i forvejen, har ringet og fortalt man er
kørestolsbruger, og ikke kan komme over
kanterne, kommer ejeren gerne ud og viser frem.
Der er en lille græstop, som kan være blød og
køre på, så hvis ikke man er meget selvhjulpen,
vil det være godt og have en hjælper med. Galleriet har åbent når flaget er ude, så ring gerne i
forvejen.
9

Benedicte, Snødevej 9, 5953 Tranekær, Tlf: 6255 1003 / 2128 1281 www.galleribenedicte.dk
Galleri Benedicte ligger ud til hovedvejen, men da
der findes 2 høje trappetrin ind, vil det ikke være
muligt, at komme ind med en el kørestol.
Hoveddøren er 60 cm bred, så hvis ikke man har en
manuel kørestol under de mål, og en hjælper med,
vil det ikke være muligt at komme ind. Det samme
gør sig gældende med rollator, hvis ikke man kan
sno sig med den. Man kan dog hente de 2 bøger
som ligger indenfor og her se hvad der forefindes i
galleriet.

Nowhuset Tullebølle, Skolevej 8 - 10, 5953 Tranekær, Tlf: 2929 1742,
info@nowhuset.dk, www.nowhuset.dk
7
Nowhuset er et galleri som kan besøges af kørestols bruger, da døren har en bredde på 75 cm, og
der er mulighed for, at åbne den anden sidedør op også, yderlig er der lige et lille trin på 2 cm. Der
forefindes toilet, hvor dørbredden er 77 cm, men
man kan ikke komme ind, hvis ikke man har
hjælper med, idet døren til selve toilettet er for
smal.
Der forefindes ingen handicapplads i tilknytning til
galleriet, men der er parkeringsareal ved siden af
galleriet, og tæt på indgangsdøren. Åbningstiderne
fremgår af deres hjemmeside.
Side 10
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Keramik og Væv, Sidsel Bagers Gade 10, 5900 Rudkøbing, Tlf: 6551 4153
keramikogvaev@icloud.com, www.keramikogvaev.dk
Man kan besøge Keramik og vævs galleri, som ligger lige ved
siden af, hvor udvalget også er udmærket. Der er brosten, og
det kan være svært, at parkere hvis der holder alt for store
biler. Der er et trin på 6 cm og en dørbredde på 77 cm.
Åbningstiderne: Fra d.1/5. til 1/12 vil der være åben hverdage
fra kl.10.00 til kl. 17.00 og lørdag fra 10.00 til 13.00. Søndag
lukket. Resten af året er der lukket mandag og tirsdag.

Bagenkop Kunsthal, Bagenkop Havn, 5935 Bagenkop. Kun sommeråbent.

2

I Bagenkop, hvor den tidligere Langeland-Kiel
færge lå til kaj, ligger Bagenkop Kunsthal. Der
udstilles forskellige kunstnere med malerier,
skulpturer, grafik, tegninger og keramik. For at
komme derud, skal man parkere på
parkeringspladsen, ved den gamle toldbygning,
og gå resten af vejen, ca. er 500 meter, man kan
se bygningen fra parkeringspladsen, den er rød
og der er rampe op til udstillingen.
Åbningstiderne er dagligt fra 11.00 til 17.00 og
om lørdagen fra 15.00 til 17.00 med fernisering.
PH Atelier Bagenkop, Søgårdsvej 16, 5935 Bagenkop, Tlf: 2490 8628, pha.atelier@gmail.com,
www.ph-atelier.dk
2

Ved Bagenkop finder man galleriet PH Atelier, hvor man kan se en masse inden for kunstens
verden, i alle former og farver. Indgangen er belagt med græs, og det kan godt være tungt at køre
på, samt være blødt på visse tidspunkter, for en kørestol, rollator eller hvis man har en el stol, som
ikke er alt for stærk. Så hvis ikke man er meget selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper
med. Der er et trin på 6 cm højde og 45 cm bredde med brosten, lige udenfor indgangsdøren, men
der er mulighed for bruge deres rampe, som
vil blive lagt ud, så man kan køre ind.
Der er mulighed for at parkere på græsset,
eller i indkørslen.
Der er åbent når flaget er ude. Der er også
mulighed for, at kører ned på terrassen,
gennem græsset, og er man heldig, vil man
kunne se de vilde heste lige udenfor.
For yderligere info, se www.langeland.dk
eller køb Turist- og Erhvervsforeningens
kunstnerkort, via webshoppen, som er en oversigt over de fleste langelandske kunstnere.
Side 11

De 12 langelandske kunsttårne
1) Lohalsvej 5a, 5953 Tranekær.
Man kan komme ind og se tårnet med manuel kørestol, hvis man har en hjælper med pga.
cementsten. El-kørestole kan ikke komme ind, men hvis man holder skævt for indgangen, kan lidt
af kunsten ses. Har man rollatorer og ikke er alt for dårlig gående, kan man godt komme over
cementstenen.
2) Hesselbjergvej 18a, 5953 Tranekær.
Kan umiddelbart ikke anvendes af kørestolsbrugere da der er 6 trin op.
3) Botofte strandvej 5a, 5953 Tranekær.
Her vil man ikke kunne komme ind med el stol, men har man en hjælper med, kan man komme
ind med manuel kørerstol. Hvis man er ældre og har rollatorer skal man passe på cementstenen.
4) Korsebøllevej 2a, 5953 Tranekær.
Her kan en el-stol ikke komme ind, men man kan køre hen langs åbningen og kikke ind. Er man i
manuel kørestol kan man komme ind, hvis man har en hjælper med der kan trække en ind. Igen
gør det sig også gældende for rollatorer, at der er en kant man skal passere.
5) Lismosevej 5a, 5953 Tranekær.
Kan anvendes af både el- og manuel kørestol, men man skal lige være opmærksom på, hvilken
model el-stol man har, da ikke alle vil kunne klare kanten.
6) Pederstrupvej 16a, 5900 Rudkøbing.
Her skal man ikke ind, da kunsten fylder hele hullet, så man må nøjes med at holde ved kanten af
cementstenen. Da der er græs, kan alle bruge dette tårn.
7) Skovsbovej 22a, 5900 Rudkøbing. (Illebølle)
Her er der mulighed for at komme helt hen til åbningen og kikke ind både for el- og kørestole, samt
rollatorer.
8) Hennetvedvej 58a, 5932 Humble.
Her er adgang for manuel kørestol, men med en el-stol bør man ikke køre helt ind, da man skal
bakke ud og derved kan risikere at sidde fast med el-stolen. Man kan dog godt se kunsten
alligevel.
9) Haugbøllevej 12a, 5932 Humble.
Her er adgang for manuel kørestol og rollatorer, og for el-stol alt efter model, da ikke alle kan
komme over trinet og ind. Man skal dog ikke køre helt ind, da man skal bakke ud og derved kan
risikere at sidde fast med el-stolen. Man kan dog godt se kunsten alligevel.
10) Langøvej 6a, 5932 Humble (Kædeby)
Her er ikke adgang for el-kørestole. Manuelle kørestole kan godt komme ind, hvis man har en
hjælper med til at trække sig over cementstenen. Det samme gør sig gældende for rollatorer. Man
kan godt køre skråt til og kikke ind.
11) Kinderballevej 3a, 5932 Humble.
Her er ikke adgang for el-kørestole. Manuelle kørestole kan godt komme ind, hvis man har en
hjælper med til at trække sig over cementstenen. Det samme gør sig gældende for rollatorer. Man
kan godt køre skråt til og kikke ind.
12) Søndenbro 26a, 5935 Bagenkop.
Dette tårn er gemt inde bag nogle træer, så jorden kan være blød. Ellers er der adgang for både
el-stole, manuelle kørestole og rollatorer.
En gps kan være en god ide, for at finde tårnene. Se mere på www.langelandkunstårne.dk
Side 12

Side 13

De 21 langelandske kirker
1) Hou kirke, Houvej 30a, 5953 Tranekær. Et trin ind til kirken på 25 cm, samt et dørtrin på 6 cm.
Foran indgangen er der belagt med brosten, samt små sten ved selve indgangen til kirkegården,
så her anbefales det at have en rampe med, hvis man kommer med en el stol, og hvis man
kommer i manuel kørestol, at have en hjælper med.
2) Stoense kirke, Stoensevej 22a, 5953 Tranekær. Et trin på 5 cm, samt et dørtrin på 3 cm. med
en jerndør ved indgangen, med en kant på 3 cm, arealet er belagt med et tykt lag småsten, samt
en lille stejl opkørsel, så en hjælper anbefales, hvis ikke man er selvhjulpen, samt en rampe hvis
man kommer i en el stol.
3) Snøde kirke, Snødevej 53a, 5953 Tranekær. Ingen adgang med kørestol, da der er 20 trin op.
4) Bøstrup kirke, Bøstrupvej 39, 5953 Tranekær. Et trin ind til kirken på 4 cm, samt et dørtrin på
2 cm. Indgangen er belagt med brosten, og der er en stejl opkørsel, som er belagt med små sten,
så det anbefales at have en hjælper med, hvis man kommer i en manuel stol, samt i el stol, eller
med rollator, og scooter.
5) Tranekær kirke, Slotsgade 25, 5953 Tranekær. Indgangen er belagt med små sten og en
smule stejl og der er tre trappetrin op til selve kirken, så hvis man ikke er meget selvhjulpen,
anbefales det at have en hjælper med, hvis man vil ind på kirkegården.
6) Tullebølle kirke, Bygaden 68a, 5953 Tranekær. En lille opkørsel belagt med brosten, et
dørtrin på godt 5 cm, som kan passeres af en manuelkørestol og en el stol, hvis ikke den er for
stor samt rollator.
7) Simmerbølle kirke, Nordre Landevej 63, 5900 Rudkøbing. Kan bruges af en manuel
kørestol, og nogle el stole, ellers anbefales det at have en rampe med, da der er et trin på 8 cm og
et dørtrin på 5 cm. Er man ikke godt selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med, da der
ligger et tungt lag småsten, som kan være svære at køre i med de små forhjul. Yderlig forefindes
der 2 indgange til kirkegården.
8) Rudkøbing kirke, Kirkepladsen 1, 5900 Rudkøbing. Niveaufri adgang med brosten foran
indgangen.
9) Sct. Bendt kapel, Brogade 14, 5900 Rudkøbing. Et trin på 10 cm, samt et dørtrin på godt 5
cm. Kan bruges af manuel kørestol, ellers anbefales det, at have en hjælper med, hvis ikke man
har gode armkræfter. Kommer man med en el stol, anbefales det at have en rampe med, hvis ikke
stolen kan passere højden.
10) Strynø kirke, Kirkevej 18, 5900 Rudkøbing. Et trin på 10 cm, men har en rampe, som står
lige indenfor, arealet er belagt med et lag småsten nogle steder, andre steder er de lidt større og i
et tykkere lag, så hvis ikke man er meget selvhjulpen, vil det være godt, at have en hjælper med.
11) Skrøbelev kirke, Skrøbelev Hedevej 6, 5900 Rudkøbing. Indgangen er en lille smule stejl
og der er en låge, samt arealet er belagt med tyndt lag småsten, som kræver gode armkræfter at
køre i, ellers anbefales det at have en hjælper med. Der er 2 indgange med 10 cm trin, som kan
bruges af manuel kørestol, hvis har en hjælper med. Kommer man med en el stol, anbefales det at
have en rampe med som sikkerhed, da ikke alle el stole kan køre op over.
12) Longelse kirke, Spodsbjergvej 271, 5900 Rudkøbing. Et stort trappetrin, som ikke vil kunne
passeres med en el stol uden at man selv har en rampe med. Kommer man i en manuelkørestol,
skal man have en hjælper med til at trække en op over trinnet. Arealet er belagt med småsten,
samt bakken kan være lidt stejl at køre på, så en hjælper anbefales, hvis ikke man har gode
armkræfter.
Side 14

13) Fuglsbølle kirke, Herslevvej 20, 5900 Rudkøbing. Her er 3 trappetrin op, men det vil være
muligt at kunne komme ind og kikke, da man har en rampe som kan lægges ud i graverens
arbejdstid, som er onsdag, torsdag, fredag formiddag. Arealet er belagt med småsten, som kan
være svære at køre i med en kørestol, så hvis ikke man er meget selvhjulpen, anbefales det at
have en hjælper med.
14) Lindelse kirke, Langegade 2a, 5900 Rudkøbing. Der er 6 trappetrin op, og arealet er meget
stejlt at køre på, men det er muligt at komme ind på kirkegården på den anden side. Her er arealet
belagt med brosten men stadig en smule stejlt, så hvis ikke man er godt selvhjulpen, anbefales det
at have en hjælper med.
15) Kædeby kapel, Langøvej 8, 5900 Rudkøbing. Vil ikke kunne bruges af kørestole, ej heller af
el stole, og hvis man komme med rollator, kræves det at man kan gå ordentlig selv, ellers kan man
falde, da der er 2 trin op ved kirken, og yderligere 5 ude foran.
16) Humble kirke, Brandsbyvej 1a, 5932 Humble. Man vil ikke kunne færdes på kirkegården
uden en hjælper, da den har en meget stejl bakke, og er belagt med småsten, som vil være svære
at køre i for kørestole, samt der er 10 trappetrin op til kirken.
17) Ristinge kirke, Ristingevej 108, 5932 Humble. Vil kunne bruges af kørestole da der kun er
et trin på godt 4 cm og som vil kunne passeres af en manuelkørestol, det anbefales at have en lille
rampe med hvis man kommer i el stol eller scooter. Men da døren er temmelig tung og man er
nød til at skulle åbne dem begge op, for at komme ind med en bred kørestol, vil det være en god
ide at ringe i forvejen og forhøre sig, om den er åben, da det ikke er muligt at nå op og åbne
døren, hvis man er alene.
18) Fodslette kirke, Sønderskovvej 13, 5932 Humble. En kirke med 2 indgange, ved den ene er
der 4 trappetrin, den anden er helt niveaufri. Kirkegården har en tyk belægning med småsten, så
hvis ikke man er meget selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med. Ved kirkedøren er der
2 trappetrin op, samt et dørtrin på 5 cm, så kommer man med en el stol, vil det være en god ide at
have en rampe med. I manuel kørestol, kan man blive trukket ind, hvis man har en hjælper med.
19) Tryggelev kirke, Tryggelev 27, 5932 Humble. Har 3 indgange til kirkegården, men de 2 er
med flere trin, den sidste har 2 trin med godt 3 cm højde, og et trin mellem dem på 1 meter, så
man kan komme over dem med en kørestol. Kirkegården er belagt med et tyk lag småsten, så
hvis ikke man er meget selvhjulpen, anbefales det at have en hjælper med, hvis man vil rundt på
kirkegården, for det er ikke muligt at komme ind i kirken med en kørestol, da der er 17 trin op.
20) Magleby kirke, Kirkeby 18, 5935 Bagenkop. En stejl opkørsel, belagt med et tykt lag
småsten, så det anbefales at have en hjælper med, men der er niveaufri adgang til kirken, hvor
der en brosten ved indgangs partiet.
21) Bagenkop kirke, Kirkevej 9a, 5935 Bagenkop. En kirke beliggende på en top med udsigt til
Bagenkop havn, har 1 trin på 35 cm, samt et dørtrin på 4 cm, så her anbefales det at have en
hjælper med, hvis man kommer i manuel kørestol. Hvis man kommer med en el stol, anbefales det
at have en rampe med. Hvis man vil besøge kirkegården, skal man være opmærksom på, at der
ligger et tykt lag småsten, så hvis ikke man er meget selvhjulpen i manuel kørestol, anbefales det
også her at have en hjælper med.

En mere detaljeret beskrivelse
forefindes på www.langeland.dk

Gulstav Mose
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Er man naturelsker, er et besøg ved
Gulstav mose et besøg værd. Området
giver et flot indblik i, hvad naturen har at
byde på.
Gulstav mose ligger godt 500 meter fra
Dovns klint på Sydlangeland. Det er et
utroligt flot og rigt fugleområde.
Fugleværnsfonden har et fugletårn, men
det kan desværre kun kan bruges, hvis
man er gående og kan komme op i tårnet.
Selve området kan dog befærdes af el-stole, manuelkørestole, rollatorer, og scooter.
Det vil også være en god ide at have en hjælper med, hvis ikke man er meget selvhjulpen, da
lågerne er meget stramme og svære at åbne. Derudover er en del af vejene meget knoldede og
ujævne, men der kan færdes på den store færdselvej gennem skoven, ned til vandet.
Selvom man ikke kan komme op i tårnet, er
det en god ide at have en kikkert med så
man kan spejde ud over vandet, og måske
få øje på nogle af de mange fugle som er i
området. Der er også mulighed for at se de
vilde heste i området.
Der er et parkeringsområde lige ved siden
af, men ikke noget handicaptoilet. Det er der
til gengæld 500 m. derfra ved Dovns klint,
det er dog kun åbent fra maj til oktober.
Adressen er Gulstavvej 20, 5935 Bagenkop. www.fuglevaernsfonden.dk

Tryggelev Nor

11

For Tryggelev Nor gælder samme ting som for Gulstav mose. Der er
anlagt en sti for kørestole, samt rollatorer, el-stole, og el-scootere. Ad
denne kan man komme til et handicapegnet fuglekiggertårn. Fra tårnet
har man en af de bedste muligheder, for at observere fugle i hele det
fynske område. I efteråret ses bl.a. ofte havørn og fiskeørn fra skjulet.
Færdsel er kun tilladt på de afmærkede stier og veje, bemærk at de kan
blive bløde i vådt vejr. Hunde skal holdes i snor.
Der findes ikke noget handicaptoilet i området. Husk evt. GPS.
Drej af i Tryggelev og følg skiltene til Stenbækvej 6, 5932 Humble, www.fuglevaernsfonden.dk
www.fuglereservater.dk
Side 16

Nørreballe Nor
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Hvis man holder på parkeringspladsen, på
hjørnet af Nørreballevej og vejen til
Kinderballevej, vil det være muligt med el
stole eller el scooter, at køre på den
anlagte jordvej, og så komme helt ud til
fugleområdet, men man skal være
opmærksom på hvilken årstid man
kommer, idet jorden kan være blød at køre
på.
Ca 500 meter ude af stien kommer man til en bro, som ikke kan passeres af kørestole og
rollatorer, men så er man også kommet så langt, at man godt kan få et godt syn ud over området
og dets fugle.
Hvis man kommer i manuel kørestol, eller med en rollator vil det være en god ide at have en
hjælper med, da kørevejen er meget skæv og ujævn.
Der er ingen handicap toilet.
Adressen er Nørreballevej 2, 5932 Humble, www.fuglereservater.dk

Havoplevelser for handicappede

12

13

Fang dine egne friske fisk eller nyd blot stilheden i det skvulpende hav.
Du har mulighed for at komme til havs 2 steder på
Sydlangeland. Der er opsat en personkran på
Bagenkop Havn, lige overfor handicaptoilettet samt
ved Bukkemose Strand. Bådudlejerne bor i
området.
Uanset ens funktionsnedsættelser kan man blive
hejst ned i en specialindsats til bådene, som kan
isættes for 1 eller 2 personer.
Der er 3 forskellige bådtyper med hver deres
specielle indretning, så mange behov kan opfyldes.
Blot følelsen af, at blive løftet op i luften af kranen, og hænge der og svæve i fri luft væk fra
kørestolen, er en unik fornemmelse.
Kontakt: Haus and Boot, Østerskovvej 42, Bukkemose, ved Morten Jans, Tlf: 2343 0194
eller Torben Hansen Ferie, Tryggelev 74, Tlf: 6256 1953

Side 17

Spodsbjerg Lystfiskersø
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Har man løst til, at fiske fra land, er dette muligt i
Spodsbjerg, da der er anlagt en fiskesø, hvor man kan
køre hele vejen rundt. Der er også opsat skurer, hvor
man kan holde i læ, eller tørvejr.
Belægningen er en blanding, af blød græs, og hård
belægning, så kommer man i manuelkørestol, skal man have gode armkræfter, med rollatorer skal
man have et godt bentøj, samt god balance, ellers anbefales det, at have hjælper med. Kommer
man i el kørestol, eller el scooter, kan man selv køre rundt om søen.
Søens er en 20.000 m2 saltvands-sø, et rigtigt fiskeparadis kun 50 m fra havet.
Betalingen foregår i det opsatte hus, som ikke alle kan
komme ind i, men ring i forvejen, og lav en aftale med
ejeren.
Kan man som handicappet ikke klare de timer som
betalingen giver muilghed for, er det muligt at lave en
særaftale med ejeren om mindre fisketid, og nedslag i
prisen. Det gælder kun handicappede.
Adresse: Spodsbjerg Lystfiskersø, Lykkeby Strandvej 8, 5953 Tranekær, Tlf: 6250 1541
15

Langelands Lystfiskersø
Det er muligt at køre hele vejen rundt om søen,
men det kan godt være lidt ujævnt og kommer
man i manuel kørestol, skal man have nogle gode
armkræfter for selv at kunne køre der; så her vil en
hjælper være en god ide. Kommer man med en elstol eller scooter vil man kunne færdes hele vejen
rundt og selv bestemme, hvor man vil fiske. Man
skal dog være opmærksom på, at jorden kan være
meget blød alt efter årstiden.
Man kan ikke komme ind i skuret og betale, der vil dog
blive lavet en løsning udenfor skuret. Indtil da kan man
ringe i forvejen og aftale betalingen.
Fiskestænger lejes for 4 timer, men er det for lang tid,
er det muligt at lave en særaftale om kortere tid og
dermed en lavere pris. Der er også den mulighed, at
køre helt ned til søen, da der ved siden af
parkeringspladsen er anlagt en jordvej som markvej.
Disse tiltag gælder kun for handicappede.
Der findes ingen handicaptoiletter.
Adresse: Langelands Lystfiskersø, Slåvænget 9, 5932 Humble, Tlf: 6256 2535/ 2320 1555,
jette.martin@mail.dk, www.putandtake-langeland.dk
Side 18

Handicapvenlig rute ved Spodsbjerg
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Lige før man når til Spodsbjerg-Tårs færgen, drejer man til venstre og følger vejen godt 300-400
meter til man kommer til et sving, hvor man kan parkere. Tag stien langs vandet, efter godt 500
meter kommer en asfalt vej på godt 100 meter, hvorefter stien forsætter langs vandet. Efter godt
1,5 kilometer stopper stien, og man skal samme vej tilbage. Der er mulighed for at gå en tur ind
gennem sommerhus området, men her skal man være meget selvhjulpen.
Selve stien er en blanding af hårdt underlag, og grus blandet med små sten, nogle steder er den
ujævn, så hvis man kommer i manuelkørestol eller med rollatorer, og ikke er meget selvhjulpen, vil
en hjælper være godt at have med.
En el stol eller el scooter vil ikke have nogen
problemer med at færdes på stien.
Men man skal være opmærksom på, at
opkørslen efter asfalten til den næste sti, godt
kan være lidt ujævnt at komme op af.
Det samme gør sig gældende ved den først
opkørsel, hvor bilen holder.

Side 19

Side 20

Side 21

Handicapvenlige ruter ved Rudkøbing
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Rudkøbing

Sti A ligger i det græsområde som hedder Strandparken, og det er
muligt og færdes langs vandet. Så er du til vandkig, vil en tur langs
stien være en mulighed, i det man med el stol, el scooter, manuel
kørestol, samt rollator vil kunne færdes der, da den anlagte
belægning kun består af et tyndt lag små sten, som man godt kan
køre på, uden de helt store problemer.
Der er også den mulighed, hvis man ikke vil gå samme vej tilbage
igen, at man kan gå hele vejen rundt, men her skal man være
opmærksom at stien kan være blød hvis det har regnet meget.
Der er ligeledes den mulighed, hvis man gerne vil en tur rundt om
Langelandsbroen eller under den, at man kan dreje til venstre for
enden af stien og følge den langs broen. Her vil man også kunne se
til øen Siø. Det kan også lade sig gøre at køre under broen med el stol, el scooter. Man kan også
med en manuel kørestol og rollatorer, men man skal vurdere om kræfterne vil kunne række til det
uden en hjælper, for når man skal op igen på den anden side af broen, er opkørslen ret stejl, og
den kan godt være hullet vis det har regnet. At stå nedenunder broen og kikke op på alt dens
beton, samt dens konstruktioner er i sig selv en oplevelse.
Er man først nået under broen og er kommet op af skråningen, på den anden side, kan man gå
over Brovejen og ned af skråningen, så er man tilbage i Strandparken og kan følge stien tilbage til
start.

Men også her kræver det, at man er meget selvhjulpen som manuel kørestolsbruger, samt at man
har en god balance med rollatoren, da nedkørslen er lidt stejl.

Sti B starter forenden af Langelandsbroen på højre side, inden man kører over den. Her finder
man en af øens mange Øhavs stier.
Der er en lille holdeplads, hvor stien starter langs hovedvejen. Følg stien godt 150 meter og så er
man på Øhavsstien og så er det bare, at følge skiltet med Øhavs symbolet langs vandet.
Efter godt 200 meter deler stien sig og man kan vælge at gå til højre og tage den korte tur, så man
kommer tilbage til bilen igen, eller forsætte
langs vandet.
Hvis man forsætter langs vandet, kan man se
Langelandsbroen samt en æbleplantage. Efter
et par kilometers vandring slutter stien, og så
må man samme vej tilbage igen.
Man skal være opmærksom på at stien nogle
steder er meget knoldet at køre på og hård og
fast, så hvis man kommer i manuel kørestol
eller med rollatorer, skal man være meget
selvhjulpen, ellers vil det være en ide, at have
hjælper med.
Langs begge stier er der opsat bænke langs turen, så man kan nyde udsigten.

Side 23
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Handicapvenlige ruter ved Ristinge

Ved Ristinge hale er der mulighed for, at kunne køre en tur langs stranden. Man finder stierne, ved
at køre mod Ristinge havn i Humble og lige før havnen, drejer man til venstre mod Ristinge hale
og kører hele vejen ned til stranden, hvor man kan se helt over til Marstal.
Sti A løber langs stranden i ca. 1 kilometer, til der kommer en jordknold, som man kun kan over,
hvis har hjælper med. Man kan køre på stien med el stol og el scooter uden nogen problemer,
men kommer man i manuel kørestol eller med rollator, anbefales det, at man har en hjælper med,
hvis man ikke er meget selvhjulpen, i det jorden er meget ujævn og knoldet flere steder.
Sti B finder man lige før grusvejen begynder,
også her vil samme ting være gældende, som
ved Sti A. Den er godt 2,5 kilometer, og man kan
næsten komme helt ud til Ristinge klint.
Bare det at kunne kikke ud over området, er i sig
selv unikt.
Også her vil det være en vurdering, hvad man
selv kan klare.
Ydermere skal man være opmærksom på,
hvilken tid af året man kommer, for selv om
jorden er meget fast, kan den godt være blød, at
køre på.
Side 24

Handicapvenlig rute ved Dovns Klint ved Bagenkop
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Hvis man drejer af hovedvejen mod Dovns Klint og
fortsætter helt til enden af vejen, kører man bl.a. forbi
PTU’s sommerhuse og De vilde heste og havner ved
Gulstav på sydspidsen af Langeland. Her er der
mulighed for at køre en hygge tur og for, at kunne nyde
kaffen, samt udsigten til Østersøen, Langelandsbæltet
og i godt vejr kan man se helt til Tyskland.
Skulle man have lyst til en gåtur langs vandet, er dette
også muligt, da man kan følge den anlagte asfaltvej
næsten helt ned til vandet, og så dreje ind i skoven og
gå langs vandet. Man skal dog være opmærksom på, at indgangen til skoven kan være lidt svær
at passere, da der ligger nogle knuste sten, samt at jorden kan være blød. Men med lidt
snedighed kan det lade sig gøre og passere, hvorefter man med en el stol eller scooter, samt
rollator, kan følge vejen de godt 2,5 kilometer. Der er dog steder hvor det kan være svært, at
komme igennem nogle steder, da trærødderne stikker
en del op, og det kan giver problemer, hvis man
kommer, med en manuel kørestol, så det anbefales at
have en hjælper med, hvis ikke man er meget stærk i
armene. Stien er visse steder ujævn, og kan være
blød på visse tidspunkter.
Der forefindes også et toilet ved parkeringspladsen,
men det er kun åbent fra 1/5 til efterårsferien. Det er
ikke indrettet til handicappede, men med lidt snilde
kan det godt bruges.

Side 25

Skovsti og fugletårn ved Skovsgaard
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Bølgende kornmarker, grønne enge, blomstrende overdrev, kilometervis af levende hegn,
varierede skove og masser af vådområder fyldt med spændende dyre- og planteliv – det er
kendetegnende for Danmarks Naturfonds økologiske herregård Skovsgaard på Langeland.
Skovstien
I Konabbe Skov, øst for Skovsgaard, er anlagt en
kørestolsvenlig sti på ca. 1,5 kilometer. Stien følger et
varieret forløb gennem skoven. Den går gennem en
gammel bøgeskov, en ung egeskov, langs Påø Eng, over
en lille skovsump og forbi fortidsminder.
Fugletårn
Stien har udgangspunkt nær Skovsgaards fugletårn ved
Rifbjerg Sø. Fugletårnet har adgang for kørestole, så
kørestolsbrugere kan sidde og betragte de mange fugle
over søen. Området er kendt for sine mange fugle.
Find vej
Du finder stien og fugletårnet ved at dreje af ved kroen i Lindelse mod Hennetved, og fortsætte til
skiltet med Skovsgaard og videre af vejen Kågårdsvej, indtil du er næsten helt nede ved vandet,
her har du skoven på højre hånd.
Kys frøen
Når du er i området, kan du også besøge
Oplevelsescenter Kys Frøen. Kys Frøen er et
oplevelsestilbud særligt rettet mod
børnefamilier. Her er idéer til aktiviteter med grej
og vejledninger til udlån og forslag til ruter ud i
naturen, hvor man kan få nogle sjove og gode
oplevelser sammen.
Du kan også se en lille udstilling ved
Skovsgaards naturværksted, der præsenterer 9
forskellige naturaktiviteter. Til hver aktivitet er
der vejledninger og grej til udlån – GPS til skattejagt, lydoptager til fuglefløjt, net til ”jagt” i
vandhullet, gips til afstøbninger af dyrespor og meget mere.
Skriftlige vejledninger guider sikkert gennem aktiviteterne og
små rygsække og trækvogne står til disposition for familiens
ekspedition ud i planternes og dyrenes riger.
Se åbningstider for Naturværkstedet på www.dn.dk/skovsgaard.
Adresse: Danmarks Naturfredningsforening, Skovsgaard
Kågårdsvej 6, 5900 Rudkøbing. Tlf: 2618 5526 /6257 2666
mkp@dn.dk, Naturvejleder Marianne Krog Petersen,
www.dn.dk/skovsgaard

Side 26

Ristinge strand / Bjørnhøj Strand
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Adgangen til stranden er gjort lettilgængelig for bevægelseshæmmede og handicappede ved brug
af strandmåtter, som bliver lagt helt ned til vandkanten, fra maj til september, til glæde for
kørestolsbrugere, rollatorer, barnevogne m.m.
Bademulighederne for handicappede er optimale på Ristinge, da der her er en handicapbadestol
til udlån. Badestolen står i det lille sorte hus ved
siden af toiletbygningen. Kontakt Turistkontoret,
på Tlf: 6251 3505, for udlevering af kode til lås.
Udenfor kontorets åbningstider, findes der et
skilt på døren, hvad man så gør.
Toiletbygningen er også indrettet til folk med
funktionsnedsættelser.
Området og stranden er velbesøgt på grund af
den unikke natur.
På parkeringspladsen er der etableret 3
handicapparkeringspladser tæt på
strandmåtterne.
Adresse: Ristingevej 104, 5932 Humble

Drejet Strand

14

Fra maj til september bliver der lagt strandmåtter ud
ved Drejet i Spodsbjerg. Det giver et fast
køreunderlag for rollator- og kørestolsbrugere helt
ned til vandkanten.
Området ved strandmåtterne er et oplagt sted at tage
madkurven med og sidde på bænken og nyde
udsigten over havet. Ved klart vejr kan du bl.a. se helt
til Nakskov.
Der er anlagt en handicapparkeringsplads ved siden
af kiosken, hvorfra en fast sti fører til strandmåtterne.
Der findes desuden et handicaptoilet ved kiosken, hvor der også er mulighed for at låne en
badestol. Udlevering kan ske fra kiosken alle ugens dage fra kl. 7.00 - 21.00 fra midt i maj til sidst i
september
For at komme til strandmåtterne skal du dreje ved Fiskeri og Angel forretningen i Spodsbjerg.
Adresse: Drejet 29A, 5900 Rudkøbing
Side 27

Emmerbølle Strand
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Fra handicapparkeringspladsen er der fast underlag til stranden, hvor der er udlagt kørefaste
måtter over sandet til badebroen, som er forsynet med en rampe der giver badeadgang for
kørestolsbrugere og gangbesværede.
Campingpladsen stiller sine handicaptoiletter til rådighed for mennesker med
funktionsnedsættelse.
Campingpladsen udleverer nøgle til lån af 2 terrængående
badestole - se www.godadgang.dk.
Der er etableret en rampe i tilknytning til strandmåtterne,
som går ud i vandet, så det vil være muligt at komme ud at
bade, da der også er specialbadestole tilknyttet
campingpladsen.
Stranden har ”Blåt Flag” og redningsudstyr. På
campingpladsen er der opsat hjertestarter.
Adresse: Feriepark Langeland, Emmerbølle Strand Camping, Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær
Tlf: 6259 1226, info@emmerbolle.dk www.emmerbolle.dk

Feriepark Langeland, Emmerbølle Strand Camping (tilgængelighedsmærket)

18

Feriepark Langeland er registreret som ”Danmarks
mest handicapvenlige campingplads”.
Det betyder at pladsen har 4 handicaphytter, 2
handicapvenlige hytter med ramper til terrasse, fast
belægning til et udlejningstelt, samt 2
handicapbad/toiletter og et toilet.
Der er ramper, udjævninger, dørtrinskiler samt faste
belægninger til alle væsentlige faciliteter.
Faciliteterne er tilgængelighedsmærket for 7
handicapgrupper - se yderligere på www.godadgang.dk.
Tilgængeligheden kommer også personer uden et
egentligt handicap, fx ældre med gangbesvær og
forældre med barnevogne, til gode.

Adresse: Feriepark Langeland, Emmerbølle Strand
Camping, Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær Tlf: 6259
1226, info@emmerbolle.dk www.emmerbolle.dk
Side 28

Fuglsang - Bondegårdsferie og Bed & Breakfast
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Gården Fuglsang ligger midt i den smukke
langelandske natur, kun 400 m fra en privat
vestvendt strand. Her kan man udover
strandlivet, nyde den utroligt smukke
solnedgang over Fyn.
De 2 renoverede ferielejligheder, som er
indrettet til kørestolsbrugere, er hyggelige og
veludstyrede med gulvvarme, brændeovn,
opvasker, vaskemaskine samt gode køkkenog badefaciliteter. En af dem har også egen
spa.
Gården har minigrise og katte som hobbydyr og hos naboen kan man opleve køerne blive malket,
- næsten som i gamle dage.
Jeres aftener kan I lade slutte ved et hyggeligt bål med snobrød og pandekager.
Adresse: Fuglsang, Skattebøllevej 20, 5953 Tranekær. Tlf: 6255 2505 / 2048 1594
info@fuglsangferie.dk, www.fuglsangferie.dk

Bøstrup Strandgård

20

Bøstrup Strandgård tilbyder selskabslokale til 100 og
overnatning til 65 fordelt på 15 værelser. Strandgården ligger i
naturskønne omgivelser på Nordlangeland, kun 500 meter fra
Langelandsbæltet (øst) med udsigt til marker, skov, hav og
natur, natur, natur ...
Bygningen med selskabslokalet er indrettet med brede døre
(desværre med dørtrin) og er i ét plan. Der kan arrangeres
kørerampe til yderdørene.
Der er et handicaptoilet med armstøtter. Toilettet kan bruges til bad også, men man skal være
opmærksom på, at man skal sidde på toilettet og nå armaturet, hvilket kan være svært uden en
hjælper. Man mulighed for at låne
en badestol gennem ens egen
kommunes, som sørger for at
Langelandkommunes
hjælpemiddelafdeling for den
bragt derud, mod at egen
kommune betaler for det.
Stedet kan lejes med eller uden
forplejning.
Adresse: Bøstrup Strandgård
Bøstrup Strandvej 23, 5953 Tranekær, Tlf: 3514 2828 / 6177 0206, info@bs23.dk, www.bs23.dk
Side 29

Hotel Rudkøbing Skudehavn

6

Skudehavnen ligger med udsigt til
Langelandsbroen, havet og havnen med alle
dens både. Her er det muligt at afholde fester og
større møder, idet lokalerne er store nok til at
kunne rumme kørestole og el stole, samt at der
er elevator til første sal. Ydermere findes der 2
handicaptoiletter, et på hver etage.

Der er adgang til terrassen på 1. sal for manuelkørestol og
rollator. Man skal dog være opmærksom på diverse dørtrin
bl.a. ved indgangsdøren.
Der findes 12 handicapvenlige værelser, dog ikke for alle typer
kørestole. Døren til toilettet er kun 70 cm bred. Er man ikke
meget selvhjulpen, vil en hjælper være en god ting, at have
med.
Der er ca. 80 meter til nærmeste handicapparkeringsplads.
Adresse: Hotel Rudkøbing Skudehavn, Skudehavnen 21, 5900 Rudkøbing, Tlf: 6251 4600/ 2179
9110, info@rudkobingskudehavn.dk, www.rudkobingskudehavn.dk

Hotel Skandinavien (tilgængelighedsmærket)

6

Hotel Skandinavien, beliggende i Rudkøbing, har øget tilgængeligheden for
handicappede på deres hotel. De har nivelleret gulvniveauet i stueetage og
installeret en handicap tilpasset elevator til 1. sal, 90 cm døråbning, så der
er god adgang fra stueetagen og opad.
Der er indgang for
gangbesværede fra
parkeringspladsen bag
hotellet. Vær opmærksom på
at der er trin på mellem 5-10 cm.
Hotellet er gennemgået af God Adgang og du kan
læse mere på deres hjemmeside.
Adresse: Hotel Skandinavien v. Sven Erik Hansen
Brogade 13, 5900 Rudkøbing, Tlf: 6251 1495
hurraskanhotel@gmail.com, www.skanhotel.dk
Side 30

Overnatningsmulighed på Strynø
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I forbindelse med, at det gamle mejeri er blevet indrettet med værelser, er det også blevet muligt
for handicappede at overnatte på Strynø. Stedet giver alle mulighed for at opleve Strynø Gl.
Mejeris atmosfære, og livet på en lille ø i det sydfynske øhav.
På Strynø Gl. Mejeri er der taget hensyn til kørestolsbrugeres behov. Der er 4 værelser, som kan
bruges af mennesker med nedsat funktionsevne. Men hvis ikke du har funktion nok i hænderne til
at løfte dig frem og tilbage i sengen, er det en god ide at tage et glidebræt med. Der kan være en
forskelshøjde mellem seng og kørestol.
Det er muligt selv at lave mad, hvis dette ønskes, men vær opmærksom på niveauforskelle.
Du kan også spise i restauranten, hvor der er handicapindgang.
Husk at oplyse brug af kørestol ved reservation.
Huset indretning
Indgang/stue:
Der er planindgangsvej med et manøvreareal
foran på min. 150 x 150 cm.
Plan med gulv og manøvreareal i stuen.
Toilet/bad:
Toilettet er min. 48 cm. højt og der er armstøtter.
Der er et friareal på den ene side af toilettet på
100 cm., samt foran toilettet. Brusearealet er
åbent og der er stort manøvreareal på badeværelset.
Soverum:
Døråbningen til soverum er min. 77 cm. Der er 2 soverum med manøvre areal på min. 150 cm.
Der er fri plads ved siden af sengen på min. 90cm, højden til liggefladen er min. 48 cm.
Omgivelserne:
Omkring hele Strynø Gl. Mejeri er der fliser.
Strynø er en flad ø og så godt som alle vejene er
asfalteret, så det er nemt at komme rundt på øen
i kørestol. Mange steder er det muligt at komme
helt ned til vandet. Selv færgen til Strynø er
handicapvenlig.
Adresse:
Strynø Gl. Mejeri
Nørrevej 6, 5900 Rudkøbing
Tlf: 6251 5192, info@strynoe-mejeri.dk
www.strynoe-mejeri.dk

Side 31

Handicapvenlige feriehuse ved Dovns Klint på Sydlangeland
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De to feriehuse ved Dovns Klint ligger tæt sammen og er derfor ideelle til to familier, der er på ferie
sammen. Der er rig mulighed for udendørs aktiviteter i haven eller på terrassen med kig til den
smukke natur, der omgiver husene. Husene kan lejes sammen eller hver for sig.
Husene har hver 6 sovepladser fordelt på to soveværelser og en sovesofa i stuen, samt en enkelt
el-seng i hvert hus. Begge huse har et åbent køkken ud til en stor stue med tv og direkte udgang
til terrassen. Dertil kommer et rummeligt badeværelse med handicaptoilet og vaskemaskine. En
el-scooter er til rådighed til udendørs brug.
I dette hus er der installeret en loftslift,
som dækker toilet- og soveværelsesarealet.

I dette hus må der medtages ét husdyr.

Dovns Klint, Gulstavvej 45, 5935 Bagenkop, Tlf: 3673 9000, Læs mere på www.ptu.dk

Bagenkop Kro

2

Er du til fisk eller bare god mad, så er
Bagenkop Kro en oplagt mulighed på
Sydlangeland.
Bag kroen er der anlagt en opkørsels rampe,
hvor kørestols- og rollatorbrugere kan komme
ind. Og selvom der er dørtrin, i den gamle
bygning som er 100 år gammel, så finder man
en løsning. Man kan sidde både ude og inde.
Der er handicaptoilet på kroen og god plads mellem
bordene.
Der er ligeledes mulighed for overnatning i et af de 3
handicapvenlige værelser som ligger bag kroen, men de skal
reserveres i god tid. Ring også vor reservering af bord.
Adresse: Bagenkop Kro, Østergade 15, 5935 Bagenkop, Tlf:
6256 1304, bagenkopkro@gmail.com, www.bagenkopkro.dk
Side 32

Café Memos

6

Midt i Østergade ligger Cafe Memos, hvor man som
kørestolsbruger eller dårligt gående, vil kunne komme ind.
Man er dog nødt til at skulle rundt om hushjørnet og ind
gennem passagen mellem Danbolig og Gardinstuen. Der
er desuden mulighed for, enten at sidde i gården eller
foran cafeen og spise fra det store menukort.

Cafeen har på nuværende tidspunkt ikke et
handicaptoilet, men ca. 200 m. derfra ligger et
offentligt handicaptoilet på parkeringspladsen v.
Grønnegården.
Adresse: Cafe Memos, Østergade 29, 5900 Rudkøbing, Tlf: 6251 4220/ 5058 4640,
cafememos@hotmail.com, besøg os på Facebook

Kædeby Cafeen

22

Kædeby Cafeen ligger lige ud til hovedvejen,
godt en kilometer fra Humble, når man
kommer fra Rudkøbing.
Der er en rampe ved restaurentens hoveddør.
Hvis man skal til de større lokaler, kan det
lade sig gøre gennem havedøren på siden af
huset.

Derudover er der også et handicaptoilet, som kan
benyttes af folk i manuel kørestol og rollatorer, det
kan også tilgås med mindre el-stole.
Det vil måske være en god ide, at tjecke
www.langeland.dk’s hjemmeside for at se yderligere
billeder.
Kræmmerforretningen, der ligger lige ved siden af, er
også et besøg værd.
Adresse: Kædeby Cafeen, Vestergårdsvej 1, 5932 Humble, Tlf: 6257 1330,
post@kaedebycafeen.dk, www.kaedebycafeen.dk
Side 33

Ø-Cafeen
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På havnen i Rudkøbing ligger Ø-Cafeen. Her er
der mulighed for at nyde udsigten over vandet
og havnen, mens man indtager sit måltid.
Cafeen er nem at finde, da den er markant sort.
Inden måltidet kan man også tage en tur på
havneområdet og samle ekstra appetit til
maden.
Ved indgangsdøren til cafeen er et lille trin, som der lige
skal tages højde for, men det kan passeres af kørestole.
Tillader vejret det, er det også muligt at sidde ude på
terrassen, da der er lagt en rampe ved døren.
Der forefindes også et handicaptoilet. Der er ingen
handicapparkeringsplads, men det er dog muligt at
parkere lige uden for døren med invalidebil.
Adresse: Ø-cafeen, Havnegade 3, 5900 Rudkøbing,
Tlf: 6251 3030, grillcafeen@live.dk, www.o-cafeen.dk

Restaurant Generalen

3

Tranekær Slots tidligere hestestald er hyggelig at
besøge, da man har mulighed for, at sidde i en tidligere
hesteboks og nyde maden, da bordene er så høje at
man kan komme ind under med en kørestol.
Indgangen til restauranten, er belagt med brosten, som
er lidt stejl, så hvis ikke man har gode armkræfter, vil
det være en god ide, at have en hjælper med.
Bagved er der belagt med fliser, så der er også mulighed for at komme den vej ind, også selv om
der er et trin på 3 cm ved døren. Det giver også mulighed for at sidde udenfor og nyde maden. Her
kan det dog være svært at komme ind under bordene, da de ikke er ret høje.
Der findes ikke nogen handicapplads ved
restauranten, men man kan holde der alligevel. Dog
skal man være opmærksom på, at belægningen er
meget ujævn, og det kan være et problem for liften,
så være opmærksom hvor du parkerer.
Toilettet kan være svært, at komme ud på, med en
kørestol, hvis ikke den er under 60 cm i bredden.
Adresse: Slotsgade 84, 5953 Tranekær, Tlf: 6253 3303, pichardts@mail.dk, www.housepichardt.dk

BioLangeland (tilgængelighedsmærket)

6

Skulle man få lyst til at tage en tur i biografen på
Langeland, så besøg Bio Langeland i Rudkøbing. Den er
egnet til kørestolsbrugere samt ældre folk med rollatorer.
Der er plads til 2 kørestole ad gangen lige inden for
døren.
Her er også et handicaptoilet, som vil kunne bruges af kørestolsbrugere.
Der er ingen handicapparkeringsplads i
tilknytning til biografen. Men hvis det mod
forventning ikke er muligt at parkere ved siden
af biografen, er der andre
handicapparkeringspladser på
parkeringspladsen.
Det er en god idé at meddele i forvejen, at
man er kørestolsbruger.
Adresse: Bio Langeland, Grønnegården 9, 5900 Rudkøbing, Tlf: 6251 1700
mail@biolangeland.dk, www.biolangeland.dk

Sundhedshuset

6

I Sundhedshuset forefindes der mange forskellige muligheder.
Går man hen og bliver syg på ferien, kan der ringes til
lægevagten i Region Syddanmark på 7011 0707, og man vil
blive guidet til nærmeste læge eller sygehus, hvis problemet
ikke kan vente til næste dag.
Vigtig information
Ring i forvejen. Du kan ikke møde op hos lægevagten, uden at have ringet i forvejen. Når du
ringer, vil det være en læge, du kommer til at tale med. Ud fra din beskrivelse af sygdommen og
symptomerne vil lægen vurdere, om du skal undersøges af lægevagten, vente til din egen læge
åbner igen, eller om en telefonkonsultation er nok. Lægen kan også vurdere, at konsultationen
skal foregå hjemme hos dig.
Når du ringer
Hav dit cpr-nummer eller cpr-nummeret på den, der er syg, klar, når du ringer til lægevagten. Du
vil blive bedt om at indtaste cpr-nummeret i ventetiden. På den måde er navn og adresse allerede
fundet frem, når du kommer til at tale med lægen. Du skal i øvrigt være opmærksom på, at alle
telefonsamtaler i lægevagten bliver optaget og gemt.
Adresse: Sundhedshuset, Havnedage 118, 5900 Rudkøbing, Tlf: 6351 6089
post@langelandkommune.dk, www.langelandkommune.dk

Side 35
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Langelands bibliotek i Rudkøbing
Selv hvis man er langt hjemme fra, er det muligt at låne en bog på
biblioteket. Skulle man glemme at aflevere den igen, kan det gøres på
eget bibliotek. Der kommer også en bogbus rundt på øen - Læs mere
om den på hjemmesiden.
Biblioteket er egnet for handicappede og andre dårligt gående og man
kan komme ind på biblioteket på alle ugens dage, også udenfor
åbningstiden. Man skal bare vise sit sygesikringskort til scanneren, som er opsat på væggen ved
døren. Dørene åbnes automatisk.
Der er anlagt en rampe ned til læse- og computerafdelingen,
hvor der også er internetadgang, så også her er det nemt at
komme rundt.
Der forefindes et handicaptoilet på biblioteket og en
handicapparkeringsplads ude på parkeringsområdet, ved
siden af biblioteket.
Adresse: Langeland Bibliotek, Østerport 5-7,
5900 Rudkøbing, Tlf: 6351 6330, www.langelandbibliotek.dk
langeland.bibliotek@langelandkommune.dk,

Færgen Spodsbjerg Tårs (tilgængelighedsmærket)

14

Kommer man til Langeland fra Lolland eller skal man
videre til Lolland fra Langeland, så foregår det med
Færgen. Der er ingen problem med at komme ind på
vogndækket, der er blindeskrift i elevatoren,
trykknappen til elevatoren sidder i en højde af 110 cm
på vogndækket, oppe ved bistroen sidder den i en
højde af 90 cm og dørbredden til elevatoren er 90 cm.
Bordene har en højde på 70 cm, så man kan komme ind under med kørestol.
Ved handicaptoilettet, findes en trykknap for at komme ind, i
en højde af 90 cm, for at kunne låse døren indefra, skal man
trykke på den røde knap, men man skal være opmærksom på
at døren godt kan gå i ret hurtig. Døren har en bredde på 1
meter, der er 90 cm ved siden af toilettet, toilettet har en højde
på 52 cm, samt at Miastøtterne sidder i en højde på 85 cm.
I ventesalen i Spodsbjerg er der mulighed for at købe
drikkelse i en automat, og sidde og nyde den, mens færgen
ligger til, om man skal med færgen eller ej. Kommer man med
en rollator eller kørestol, skal man være opmærksom på, at
der er et trin på 2,5 cm ved den ene dør, og 6 cm trin ved den anden, samt der er et hul mellem
fliserne og dørtrinet er på 5,5 cm, samt den er meget stejl, men den har en bredde på 1 meter.
Adresse: Færgen, Spodsbjerg Færgehavn, 5900 Rudkøbing, Tlf: 7023 1515, www.faergen.dk

Auto. døråbner

Dørtrin højde i cm

Stram dør

Adresse

Niveaufri adgang

Forretning

Rampe

Dørklokke

Oversigt over forretninger på Langeland med tilgængelig adgang.

Nordlangeland
DagligBrugsen Hou

Østergade 80, 5953 Tranekær

X

OK tankstation Hou

Østergade 80, 5953 Tranekær

X

Restaurant Vigsø

Lohals havn, 5953 Tranekær

Havnegrillen

Lohals havn, 5953 Tranekær

X

El Installatør Jes Laugesen

Lohalsvej 5, 5953 Tranekær

X

Nordlangelandshallen

Snødevej 140B, 5953 Tranekær

SPAR Snøde

Vandværksvej 19, 5953 Tranekær

X

Dageløkke Minimarked

Dageløkkevej 31, 5953 Tranekær

X

Restaurant Lanternen

Dageløkke havn 5, 5953 Tranekær

X

Hyben Vital

Klavsebøllevej 2, 5953 Tranekær

Tullebøllehallen

Løkkebyvej 2A, 5953 Tranekær

X

X

Borgerhuset Tullebølle

Skolevej 16, 5953 Tranekær

X

X

DagligBrugsen Tullebølle

Annexstræde 1, 5953 Tranekær

X

OK tankstation Tullebølle

Annexstrædet 2, 5953 Tranekær

X

Rudkøbing Posthus

Ahlefeldtsgade 5, 5900 Rudkøbing

X

X

SuperBrugsen Rudkøbing

Ahlefeldtsgade 5, 5900 Rudkøbing

X

X

Fakta

Ahlefeldtsgade 8, 5900 Rudkøbing

X

X

Borgerhuset Rudkøbing

Ahlefeldtsgade 13, 5900 Rudkøbing

B

STARK byggemarked

Bellevue 5B, 5900 Rudkøbing

X

Rudkøbing Apotek

Brogade 15, 5900 Rudkøbing

Mr Rudkøbing

Bystrædet 1, 5900 Rudkøbing

OK tankstation Rudkøbing

Dunsbjergvej 1, 5900 Rudkøbing

X

Lapletten Cykler

Engdraget 1, 5900 Rudkøbing

X

Lægehuset Rudkøbing

Engdraget 7, 5900 Rudkøbing

X

Langelandshallen

Engdraget 10, 5900 Rudkøbing

X

Aldi

Grønnegården 7, 5900 Rudkøbing

S

Dyrenes Butik

Nørrebro 53, 5900 Rudkøbing

X

Fysioterapeut Benefit

Nørrebro 151, 5900 Rudkøbing

X

X

X
2,5

X

X

3

X

X

3

X
X

Midtlangeland

X
X

X

X
X

X
X
3
X
X

X

Schnohrsvej 40, 5900 Rudkøbing

Advokat Susanne Bundgaard

Torvet 2, 5900 Rudkøbing

Tandlægerne på Torvet

Torvet 2, 5900 Rudkøbing

X

Turist- og Erhvervsforeningen Torvet 5, 5900 Rudkøbing

X

X

11

X

2

Auto. døråbner

Stram dør
X

Dørtrin højde i cm

XL-Byg Jens Schultz

Niveaufri adgang

Adresse
Ellehaven 4B, 5900 Rudkøbing

Rampe

Dørklokke
Forretning
XL Tøj

X
X
X

Nordea Rudkøbing

Ørstedsgade 6, 5900 Rudkøbing

Netto

Ørstedsgade 12, 5900 Rudkøbing

Expert Rudkøbing

Østergade 5, 5900 Rudkøbing

Langelands Pizza

Østergade 11, 5900 Rudkøbing

X

Kirkens Korshær

Østergade 14, 5900 Rudkøbing

X

Anna Louisa Tøj

Østergade 17, 5900 Rudkøbing

X

Eltrik Rudkøbing

Østergade 21, 5900 Rudkøbing

X

Butik Bjerg Tøj

Østergade 23, 5900 Rudkøbing

3

Elisabeth Tøj

Østergade 26, 5900 Rudkøbing

2

HC Bøger & Papir

Østergade 33, 5900 Rudkøbing

X

Poula Tøj

Østergade 36, 5900 Rudkøbing

X

X

Matas Rudkøbing

Østergade 42, 5900 Rudkøbing

Butik Knag

Østergade 46, 5900 Rudkøbing

X

X

Lund Garn

Østergade 60, 5900 Rudkøbing

Kat’z frisør

Østergade 63, 5900 Rudkøbing

Fynske Bank

Østerport 2, 5900 Rudkøbing

X

X

DagligBrugsen Spodsbjerg

Spodsbjergvej 327, 5900 Rudkøbing

X

X

OK tankstation Spodsbjerg

Spodsbjergvej 327, 5900 Rudkøbing

X

Angelcentrum

Spodsbjergvej 301, 5900 Rudkøbing

X

Minispar Lindelse

Langegade 5, 5900 Rudkøbing

Lindelse Grill

Langegade 21, 5900 Rudkøbing
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B

X
X

X

X

X

X

X

2

11

X
X
3

X

X
X

3
X

Dørtrin højde i cm

Auto. døråbner

Adresse

Niveaufri adgang

Stram dør

Rampe

Dørklokke
Forretning

1

X

Sydlangeland
Kræmmerne i Kædeby

Vestergårdsvej 3, 5932 Humble

X

Humblehallen

Hallinggade 25B, 5932 Humble

X

Humble Apotek

Hovedgaden 2, 5932 Humble

S

Humble Bageri

Hovedgaden 15, 5932 Humble

Spar Humble

Hovedgaden 24, 5932 Humble

Humble Pizzaria Cafe og Grill

Ristingevej 9, 5932 Humble

OK tankstation Humble

Ristingevej 27, 5932 Humble

X

DagligBrugsen Humble

Ristingevej 27, 5932 Humble

X

Den gamle Told

Færgevej 6A, 5935 Bagenkop

X

Bagenkophallen

Stationsvej 6A, 5935 Bagenkop

X

DagligBrugsen Bagenkop

Østergade 2, 5935 Bagenkop

X

OK tankstation Bagenkop

Østergade 2A, 5935 Bagenkop

Karlsens tapet og farvehandel

Østergade 7A, 5935 Bagenkop

Havnegrillen

Værftsvej 59, 5935 Bagenkop

X

X

B
X
S

X
3

X

X
2

X

X

X
X

2
2

S = stejl rampe
B = på bagsiden

6

Turistkontoret på Torvet i Rudkøbing
Hvis du vil have yderligere information omkring hvad Langeland kan tilbyde, så kan du læse meget
mere på www.langeland.dk eller komme ind på Turistkontoret som ligger på torvet i Rudkøbing.
Der er 2 trappetrin på 7 og 10 cm, men der findes en
dørklokke du kan ringe på og så kommer personalet ud
til dig og ligeledes har kontoret også 2 ramper som kan
ligges ud, så kørestole kan komme ind. Døren er 85 cm
bred.
Adresse: Turist- og Erhvervsforeningen Langeland
Torvet 5, 5900 Rudkøbing, Tlf: 6251 3505
info@langeland, www.langeland.dk

