TIPS FRA EN TUNBO
VELKOMMEN

“Udforsk naturen på øen”
Der venter en fantastisk naturoplevelse på
øen. Hvis du går op gennem Tunø by hen mod
den gamle smedje, åbner et fantastisk landskab
sig, med gadekæret, hvor den grønbrogede
tudse yngler som det nordligste sted i Europa.
Tager du videre ud på øen kommer du forbi
mose, skov, strand, stejle skrænter og bakker.
På øens højeste punkt, Bjerget (25m.), er der
panoramaudsigt over hele øen

“Smag på øens grøntsags-mekka”
Friske, sprøde, velsmagende, solmodne
grøntsager. På Tunø har vi en lang tradition for
landbrug og er kendte for at dyrke ualmindeligt gode porrer. Grøntsager er øens DNA.
Hver sommer er nye kartofler, sprøde grønne
asparges, friske gulerødder og ærter kræs for
både øjne og smagsløg.
Kvaliteten af de hjemmedyrkede grøntsager
på Tunø er helt unik. Om det skyldes et mildt
klima eller det høje saltindhold i havvandet,
ved vi ikke med sikkerhed, men de smager
bare bedre. Prøv selv.
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OPLEV TUNØ

Gå øen rundt
Turen rundt om øen er ca. 7,5 km.
Ruten kan dog afkortes ved at gå
gennem byen, forbi gadekæret,
mosen, skoven og videre
langs stranden.
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Guidet tur

Traktortur

Vidste du?

Hvordan er det at bo på en ø? Hør
mere om ølivet i praksis og Tunø
med guiden Hanne, 8655 3141
www.Tunøguiden.dk.

Der er mulighed for at tage en
traktortur rundt på øen. Kontakt
Vagn, havnefogeden på 2925
7577, eller Tunøguiden.

... at over 90 % af øen er fredet pga
den specielle natur

