Ø HOP TAG EN TUR TIL
BAAGØ

BAAGØ ER DEN ENESTE BEBOEDE Ø I ASSENS KOMMUNE
- DER ER 25 INDBYGGERE PÅ DEN LILLE Ø I LILLEBÆLT CA.
EN HALV TIMES FÆRGESEJLADS FRA ASSENS.
Baagø kan være forblæst og har til tider et barskt klima om vinteren, men det er en idyllisk ø, når foråret melder sit komme.
Der er masser af natur, der kan give ro og harmoni til naturelskeren, der sagtens kan få ﬂere dage til at gå på Baagø.
Baagø ligger i et Fuglebeskyttelsesområde, så der er gode muligheder for at studere fugle f.eks. fra de to fugleskjul.
Baagø byder bl.a. på flade strækninger med udsigt til Lillebælt, Fyn og Jylland. Cykelruten fører gennem øens landsby med de
velbevarede gårde og ud til flotte naturområder og fuglereservater. Der er flere stier, som indbyder til, at man lader sin cykel få
et hvil, mens man udforsker øen til fods. Inde i Baagø by ﬁndes der et lokalhistorisk museum.
Cykeludlejning
Cykler udlejes ved selvbetjening på havnen.
Der er 30 cykler til voksne og 20 til børn.
Læg pengene i kassen, tag en cykel og aflever den igen samme sted. Pris: 20 kr. pr. cykel, trailer 5 kr.
Telefon 6471 2527.

Transport til Baagø
Man kommer til Baagø med færge fra Assens, og turen varer 1/2 time.
Færgen kan udover ca. 50 passagerer have et lille antal biler.
Husk pladsbestlling på telefon 6471 4142.
For færgetider samt mere generel information omkring Baagø: www.baagoe.info og www.visitassens.dk

Kort - Ø HOP TIL BAAGØ
Udsigten

Baagø Kirke

Hestestalden

Højvandsstenen

Baagø Færgen
Baagø Fyr
Baagø by
Midt på øen ligger den hyggelige og velholdte
Baagø by, som kan spores helt tilbage til 1200-tallet. Den oprindelige ”byplan” er bevaret med store
gårde på begge sider af den brede bygade. Der
er ikke foretaget nogen egentlig jordudskiftning,
men fem af gårdene er flyttet ud som følge af
brand eller pladsmangel. I tidens løb har der kilet
sig forskellige servicefunktioner ind blandt gårdene:
købmand, mejeri og smedje, som i dag er væk, men
bygningerne kan stedfæstes.

Kirken
Baagø Kirke er opført i 1861 og placeret her så
Wedellsborggreven, der havde ydet et stort økonomisk bidrag, kunne have frit udsyn til den. Inventar
og udsmykning er enkel, men et par ting skiller sig
ud, bl.a. de rigt ornamenterede lysekroner samt
kirkeskibet ”Fredericus Quartus”, der blev skænket
til kirken af en københavner, som afbigt for den
baagøpige, han havde ”bortført” fra øen.

