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Καλώς ήλθατε στο

Καλώς ήρθατε στο Φάνο, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς διακοπών της ΔανίαςΤο Φάνο είναι το
βορειότερο απο τα κατοικίσιμα νησιά στη Βόρεια θάλασσα, με πληθυσμό περίπου 3.300 χιλιάδων κατοίκων. Το
νησί έχει έκταση 56 τετραγωνικών χιλιομέτρων, με μήκος 15 χιλιόμετρων και μέγιστο πλάτος 4 χιλιομέτρων.
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Οι παραλίες του Φάνο
Το Φάνο είναι γνωστό για τη πολύ μεγάλη
αμμουδένια παραλία του στην ανατολική πλευρά
του νησιού. Οι παραλίες Fanø Bad και Rindby
Strand είναι οι πιο δημοφιλείς. Στη Rindby Strand
υπάρχει επίσης ναυαγοσώστης κατά τη διάρκεια
του καλοκαιριού.
Το Φάνο είναι γνωστό ως ένα από τα ιδανικότερα
μέρη για να πετάξει κανείς χαρταετούς και
τον Ιούνιο διεξάγεται ένα από τα μεγαλύτερα
φεστιβάλ χαρταετών στον κόσμο.
Λίγο πιο νότια βρίσκεται η λεγόμενη “Buggy
παραλία” όπου μπορείτε να οδηγήσετε οχήματα
παραλίας και να κάνετε σερφ. Στον ίδιο χώρο
λειτουργεί επίσης και το κέντρο για blokart. Το
Blokart είναι ένα άθλημα για όλη την οικογένεια,
κατάλληλο για όλους- αρχάριους και έμπειρους.
Η παραλία εδώ είναι ένα δυναμικό κομμάτι της
φύσης που αλλάζει συνεχώς, σε αντίθεση με
πολλά άλλα μέρη. Οι παραλίες στο Fanø γίνονται
ευρύτερες κατά μήκος της δυτικής ακτής. Στο Fanø
Bad, η παραλία έχει πλάτος μεγαλύτερο από 700
μέτρα. Λόγω των παλιρροιών, χαρακτηριστικό
στοιχείο της Βόρειας θάλασσας, σχηματιζονται
συνεχώς νέοι αμμόλοφοι. Όσο κινήστε προς
τα νότια, η παραλία τόσο γίνεται όλο και πιο
στενή. Ως αποτέλεσμα αυτού του δυναμικού
φαινομένου, το έδαφος στην παραλία είναι
σταθερό και συμπαγές. Λόγω της ιδιαιτερότητας
του εδάφους, μπορείτε να οδηγήσετε με το
αυτοκίνητο σας πάνω στην παραλία μεταξύ Fanø
Bad και Sønderho. Το όριο ταχύτητας είναι 30 χιλ/
ώρα.

Το εθνικό πάρκο της
Βόρειας Θάλασσας
Το Φάνο βρίσκεται στην καρδιά του εθνικού
πάρκου της Βόρειας Θάλασσας . Το θαλάσσιο
πάρκο εκτείνεται από τη περιοχή Blåvand στα
βόρεια έως το Tønder στο νότο. Πρόκειται για μια
μοναδική φυσική περιοχή, η οποία περιλαμβάνει
τη Βόρεια θάλασσα, τα νησιά Φάνο, Μάντο (Mandø) και Ρόμο (Rømø), καθώς και εκτάσεις κατά
μήκος των ακτών στην ηπειρωτική χώρα.
H Βόρεια θάλασσα ανακυρίχθηκε εθνικό πάρκο
το 2010. Το 2015 συμπεριλήφθηκε στο κατάλογο
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.
Το τοπίο της Βόρειας Θάλασσας αποτελείται από
πολλά διαφορετικά στοιχεία, για παράδειγμα,
αμμοθίνες και βότανα. Ωστόσο, αυτό που τη
χαρακτηρίζει είναι το αποξηραμένο θαλάσσιο
στρώμα της. Τα περισσότερα ζώα ζουν στον
πυθμένα και έχουν προσαρμοστεί στις έντονες
διακυμάνσεις της θερμοκρασίας, του ρεύματος
και της υγρασίας. Η πυκνότητα των ζωντανών
οργανισμών στη Βόρεια Θάλασσα είναι 10 φορές
υψηλότερη από αυτή του θαλάσσιου βυθού
γενικά. Η χαμηλή στάθμη του νερού σε συνδιασμό
με το ηλιακό φως οδηγούν σε πολύ μεγάλη
παραγωγή φυκιών, που αποτελούν τη βάση της
ευρείας τροφικής αλυσίδας. Στα νερά της Βόρειας
Θάλασσας θα βρείτε θαλάσσια σαλιγκάρια,
κοχύλια, καβούρια ερημίτες και διάφορα
είδη μυδιών. Αυτή η άφθονη τροφή κάνει τη
Βόρεια Θάλασσα μία από τις σημαντικότερες
μεταναστευτικές περιοχές για πτηνά στον κόσμο.
Κάθε χρόνο 10-12 εκατομμύρια υδρόβιων πτηνών
περνούν από τη περιοχή, στο δρόμο τους προς ή
από τις περιοχές που αναπαράγονται στη βόρεια
Σκανδιναβία, τη Σιβηρία ή τη Γροιλανδία.
Αλλά θυμηθείτε: στην παραλία είναι πιθανό να
δείτε σμήνη πτηνών, τα οποία χρειάζονται ηρεμία
για να αναζητήσουν φαγητό και να ξεκουραστούν.
Μένοντας σε απόσταση, βοηθάτε τα πτηνά να
συνεχίσουν σωστά το ταξίδι τους, από/προς το
βορρά.
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Οι φώκιες στο Φάνο
Οι φώκιες αποτελούν ένα από τα κορυφαία
αξιοθέατα στο Φάνο. Εδώ μπορείτε να δείτε δύο
είδη φώκιας στη φύση. Μπορείτε να δείτε φώκιες
σε πολλά μέρη γύρω από το Φάνο, στο νερό ή
στα μικρές νησίδες άμμου μέσα στη θάλασσα να
κάνουν ηλιοθεραπεία, οι οποίες αναδύονται λόγω
της παλίρροιας.
Ξεναγήσεις γίνονται στο Galgerev, νοτιοδυτικά
του Sønderho, όπου μπορείτε να δείτε μέχρι
και 700 φώκιες. Όταν η στάθμη του νερού είναι
χαμηλά, μπορείτε να περπατήσετε φορώντας
γαλότσες μέχρι το Galgerev, περίπου 1,7
χιλιόμετρα, το οποίο δεν επηρεάζεται κατά
την παλίρροια. Από εκεί μπορείτε να δείτε τις
φώκιες σε απόσταση 100 μέτρων, χώρις όμως να
παρεμβαίνουμε στο σημείο που ξεκουράζονται.
Ωστόσο, ίσως κάποιες να κολυμπήσουν προς το
μέρος μας για να δούν τι συμβάινει- οι φώκιες
είναι ζώα με περιέργεια.

Τα στρείδια στο Φάνο
Το Φάνο είναι το σωστό μέρος για να φάτε
νόστιμα θαλασσινά. Υπάρχουν μεγάλες
ποσότητες στρειδιών στη Βόρεια Θάλασσα έτοιμα για να τα μαζέψετε και να τα γευτείτε.
Στην ανατολική ακτή του Φάνο υπάρχουν πολλά
στρειδια, αλλά από το Halen έχετε πιο εύκολη
πρόσβαση για τη συλλογή στρειδιών. Από εκεί
σε μερικές εκατοντάδες μέτρα, θα βρείτε τα
στρείδια σε αφθονία. Η συλλογή στρειδιών
επιτρέπεται καθ ‘όλη τη διάρκεια του έτους.
Ωστόσο, η υψηλότερη θερμοκρασία του νερού
κατά τη διάρκεια της θερινής περιόδου μπορεί
να προκαλέσει τη δημιουργία φυκιών και
άλλων τοξίνων στα θαλασσινά. Σας συνιστούμε
λοιπόν να συλλέγετε στρείδια μόνο κατά τους
χειμερινούς μήνες.

Κεχριμπάρι
Το Φάνο είναι επίσης ένα καλό μέρος για να
αναζητήσετε κεχριμπάρι (ήλεκτρον). Μπορείτε να
βρείτε κομμάτια από κεχριμπάρι όλο το χρόνο, και
κυρίως κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών.
Όταν ο άνεμος πνέει νοτιοδυτικά και λίγο μετά την
παλίρροια, τότε είναι η πιο κατάλληλη στιγμή για
να βρείτε κεχριμπάρι στην παραλία.

Τα καταφύγια του Β’
Παγκοσμίου πολέμου
Σε πολλά μέρη στο Φάνο μπορείτε να δείτε
κομμάτια σκυροδέματος να ξεπροβάλουν μέσα
από τους αμμόλοφους. Αυτά είναι τα ερείπια του
Ατλαντικού Τείχους , μια γιγαντιαία αμυντική
γραμμή από τη βόρεια Νορβηγία μέχρι την
Ισπανία, η οποία κατασκευάστηκε από τους
Γερμανούς κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου
Πολέμου προκειμένου να αποφευχθεί μια
εισβολή από τους Συμμάχους.
Πολλά από τα καταφύγια είναι πλέον μέρος
του τοπίου, πλήρως ή μερικώς καλυμμένα από
την άμμο. Μπορείτε να δείτε πολλά από τα
καταφύγια στην παραλιακή περιοχή μεταξύ
του Rindby Strand και του Sønderho. Το Fanø
Nord είναι γνωστή για τους επισκέπτες περιοχή
όπου μπορείται να δείτε καταφύγια και να
επισκεφθειτε το εσωτερικό τους. Εκεί γίνονται
επίσης εκδρομές με ξεναγό ούτως ώστε να
μάθετε περισσότερα ιστορικά στοιχεία. Ωστόσο,
επειδή η περιοχή είναι ιδιόκτητη και βρίσκεται
επίσης σε προστατευόμενη φυσική περιοχή,
καλείστε να έιστε προσεκτικοί κατά τη διάρκεια
της επίσκεψης σας.
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Το πάρκο αναψυχής στο δάσος
Το πάρκο βρίσκεται στο δυτικό άκρο του δρυμού
και αποτελεί ένα δημοφιλές σημείο εκκίνησης για
πεζοπορία σε αυτό το ξεχωριστό τοπίο. Είναι μια
μαγευτική φυσική περιοχή, γνωστή σαν ένα από
τα καλύτερα σημεία για πικνίκ στο νησί. Το πάρκο
διαθέτει επίσης μια υπέροχη παιδική χαρά, με
ιδιαίτερες εγκαταστάσεις για τα παιδιά.
Η παιδική χαρά αποτελείται από εξοπλισμό,
κατασκευασμένο από φυσικά υλικά, και τα παιδιά
μπορούν να κάνουν αναρρίχηση και διάφορα
άλλα ενδιαφέροντα παιχνίδια. Εκεί επίσης θα
βρείτε ξύλινα γλυπτά από διεθνείς καλλιτέχνες
που απεικονίζουν φανταστικά πρόσωπα ή
ζωάκια. Η περιοχή για πικνίκ είναι αρκετά μεγάλη
και περιλαμβάνει ψησταριές όπου μπορείται
να έχετε ένα ΒΒQ με τους αγαπημένους σας,
σε εξωτερικούς χώρους ή στο κομμάτι που έχει
σκέπαστρο το οποίο διαθέτει χώρο για περίπου
50 άτομα. Τουαλέτα είναι επίσης διαθέσιμη στο
χώρο.

Nordby,
η πρωτεύουσα του Φάνο
Για να φθάσετε στη πρωτεύουσα του Φάνο, θα
πρέπει να πάρετε το πλοίο (ferry boat) από το
λιμάνι του Esbjerg. Ήδη στο πλοίο, μπορείτε να
έχετε μία πρώτη εντύπωση για το νησί και το
Nordby. Το Nordby είναι μια μικρή, φιλόξενη
πόλη, που χαρακτηρίζεται από πολλά όμορφα
σπίτια του 19ου αιώνα και περιβάλλεται από τη
φύση. Ένας περίπατος στα μικρά δρομάκια της
πόλης είναι μια εμπειρία που φέρει τον αέρα μιας
άλλης εποχής.
Το Nordby είναι επίσης μια σύγχρονη και ζωντανή
πόλη. Έχοντας πληθυσμό 2.800 κατοίκων, η
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πόλη είναι το εμπορικό και διοικητικό κέντρο
του νησιού. Εδώ στεγάζονται το δημαρχείο,
το σχολείο, το κέντρο υγείας, η βιβλιοθήκη,
το αθλητικό κέντρο , το τουριστικό γραφείο
και τα περισσότερα άλλοι οργανισμοί.
Συναυλίες πραγματοποιούνται όλο το χρόνο
στο πολιτιστικό κέντρο Realen ενώ στη μαρίνα
βρίσκεται η πλατεία των φεστιβάλ, όπου το
Μάιο διοργανώνεται το ροκ φεστιβάλ και τον
Σεπτέμβριο το φεστιβάλ πλεξίματος.

Το ναυτικό λαογραφικό
μουσείο
To μουσείο παρουσιάζει την ιστορία του Fanø,
τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων του αλλά
και την σημαντική ναυτική του κουλτούρα μέσα
στο χρόνο. Στις εκθέσεις μπορείτε να δείτε
πίνακες με πλοία της χρυσής τότε εποχής, αλλά
και μοντέλα πλοίων σε κλίμακα 1:48. Στον πρώτο
όροφο, μπορείτε να μάθετε πολλά για τη ζωή
των γυναικών στο νησί και τα χαρακτηριστικά
ενδύματα της εποχής, μεταξωτά, με πολύχρωμα
κεντήματα και κουμπιά από ασήμι ή κεχριμπάρι.
Κατά τη διάρκεια των ετήσιων φεστιβάλ του
Ιουλίου, η ναυτική ιστορία και τα ιδιαίτερα αυτά
κοστούμια ζωντανεύουν στις εορταστικές ημέρες
των κατοίκων του Nordby και στο Sønderho (Fannikerdagene και Sønderhodagen).
Το Μουσείο του Φάνο στεγάζεται σε ένα
παραδοσιακό κτίριο, χτισμένο εδώ και περίπου
300 χρόνια. Στο εσωτερικό του κτιρίου υπάρχει
μια μεγάλη συλλογή επίπλων, εργαλείων
και διακοσμητικών που σας ταξιδεύει στο
χρόνο και μπορείτε να μάθετε πολλά για την
καθημερινότητα των κατοίκων του νησιού
στο παρελθόν. Εκτός από τα εργαλεία της
καθημερινής ζωής, μπορείτε επίσης να δείτε
σπάνια αντικείμενα που ναυτικοί έφεραν στο
νησί από ταξίδια τους σε όλο τον κόσμο.
Η εκκλησία του Nordby είναι απλή αλλά ιδιαίτερα
όμορφη. Χτίστηκε το 1622 και έχει χωρητικότητα
700 θέσεων. Πολλά από τα αντικείμενα στο
εσωτερικό της προέρχονται από διαφορετικές
περιόδους, ενδεικτικά το εκκλησιαστικό όργανο

από το 1845 ενώ το συντριβάνι είναι πιθανότατα
έργο από τον 14ο αιώνα. Θα δείτε επίσης
πολλά όμορφα μοντέλα πλοίων. Η εκκλησία
ανακαινίστηκε το 1971-72 και επέστρεψε στην
αρχική της μορφή που είχε το 1786.

O δρυμός του Φάνο

Sonderhø, το όμορφο γραφικό
χωριό του νησιού
Μια επίσκεψη στο Sønderho είναι ‘must’ όταν
επισκέπτεστε το Φάνο. Το Sonderhø έχει κερδίσει
μάλιστα το βραβείο ως το πιο όμορφο χωριό της
Δανίας. Όταν περπατάτε στα στενά δρομάκια με
τα γραφικά και προσεγμένα παραδοσιακά σπίτια,
αισθάνεστε επίσης την ομορφιά μιας άλλης
εποχής.
Το ιδανικό είναι να σταθμεύσετε το αυτοκίνητό
σας στο χώρο της εκκλησίας και περάσετε
μερικές ώρες στο χωριό, περπατώντας
στα σοκάκια του χωριού. Τα πολυ παλιά,
καλοδιατηρημένα κτίρια προέρχονται κυρίως
από τα μέσα του 18ου αιώνα και και τις αρχές του
19ου αιώνα, όταν το Sønderho ήταν σημαντική
οικονομική και εμπορική πόλη για την περιοχή
της δυτικής Γιουτλάνδης (το ηπειρωτικό τμήμα της
Δανίας).
Στο Sønderho μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε
το μουσείο τέχνης του Φάνο, το οποίο έχει μια
μόνιμη έκθεση ζωγράφων που σχετίζονται με το
νησί και διάφορες άλλες ενδιαφέρουσες εκθέσεις
ανά περιόδους. Σημαντικές εκθέσεις που έχουν
γίνει στο μουσείο, περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων,
έργα από τους καλλιτέχνες Julius Exner, Carl Johan
Forsberg, Johan Rohde και Reinhard Heinemann.
Η ετήσια έκθεση του Σεπτεμβρίου παρουσιάζει
σύγχρονους καλλιτέχνες που σχετίζονται με το
Φάνο.

Ο δρυμός είναι ένα από τα πιο δημοφιλή μέρη
του εθνικού πάρκου και βρίσκεται στη μέση
του νησιού. Η φυτεία ξεκίνησε το 1892 και
σήμερα περιλαμβάνει 1421 εκτάρια. Ο δρυμός
αποτελείται κατά κύριο λόγο από πεύκα και
έλατα, ωστόσο όλο και μεγαλύτερα κομμάτια γης
φυτεύονται με φυλλοβόλα δέντρα.
Στο δρυμό υπάρχουν πολλά μικρά μονοπάτια,
όπου μπορείτε να κάνετε πεζοπορία ή ποδηλασία.
Επίσης μπορείτε να συναντήσετε και διάφορα
είδη ελαφιών που κατοικούν στην περιοχή. Αν
είστε τυχεροί, μπορεί επίσης να τα συναντήσετε
και σε άλλες περιοχες του νησιού, ακόμα και στις
αστικές περιοχές.
Η φύση στο Φάνο είναι πλούσια και έτσι δεν
υπάρχει ανάγκη να ταΐσετε τα ζώα. Η διατροφή
καθιστά τα ζώα εξαρτώμενα από τον άνθρωπο
και δίνοντας τους τροφή, όπως το ψωμί και τα
δημητριακά, υπάρχει υψηλός κίνδυνος για το
πεπτικό σύστημα των ζώων και, στη χειρότερη
περίπτωση, οδυνηρός θάνατος. Για το λόγο αυτό,
σας παρακαλούμε να μην ταΐζετε τα ζώα ώστε να
μην παρεμβαίνουμε στην τροφική αλυσίδα.
Υπάρχουν πάρα πολλά άγρια κουνέλια στο Φάνο,
τα οποία συνήθως βρίσκονται στις δασικές
εκτάσεις και στις περιοχές με εξοχικές/θερινές
κατοικίες. Τα κουνέλια είναι ιδιαίτερα ενεργά
νωρίς το πρωί και κοντά στο ηλιοβασίλεμα, όπου
αναζητούν φαγητό και κοινωνικοποιούνται με
τον υπόλοιπο πληθυσμό. Συχνά μπορείτε να
καθίσετε στη βεράντα των θερινών κατοικιών και
να παρακολουθήσετε τα κουνέλια- μια ευχάριστη
εμπειρία τόσο για τα παιδιά όσο και για τους
ενήλικες.
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Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα για το Φάνο, στην ιστοσελίδα του
τουριστικού γραφείου www.visitfanoe.dk, όπου μπορείτε να
συμβουλευτείτε το καλεντάρι των δραστηριότητων σχετικά με ό,τι
συμβαίνει στο Φάνο κατά την διάρκεια της επίσκεψης σας.
Εισητήρια για τις οργανωμένες δραστηριότητες, όπως σαφάρι με
φώκιες, κυνήγι στρειδιών, οργανωμένες ξεναγήσεις στο Nordby
και το Sønderho, σαφάρι κεχριμπαριού και κυνήγι καβουριών για
παιδιά, είναι διαθέσιμα στο τουριστικό γραφείο του νησιού

Τουριστικό Γραφείο Fanø

Casa Grafika - Fanø • +45 2164 4656

Skolevej 5, Nordby
6720 Fanø
Teléfono +45 70 26 42 00
mail@visitfanoe.dk
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