Campingpladsanmeldelse

Møllegårdens Camping
v/Knud Albertsen / Øgavl 201, Thurø / 5700 Svendborg
Tlf.: 23 23 55 54 eller 61 86 33 84 / Mail: mail@moellegaardenscamping.dk
Året er 2008 og 3 ugers sommerferie er tilbragt rundt om i Danmark. Efter en tur i Sønderjylland går turen til Fyn og små øer. En
campingplads skal vælges – Vindebyøre?
FDM Thurø? – Vindebyøre havde vi været på,
så valget faldt på FDM’s plads.
Det var en hed sommer, pladsen var veltilplantet med meget læ, så luften stod fuldstændig stille og man lå meget tæt. Efter vores temperament for tæt, så vi besluttede at køre lidt
rundt uden campingvogn og prøve at finde en
anden plads. Da vi kom til Thurø havde vi set,
at der var en camping plads mere på øen – det
måtte undersøges.
Ved denne tilfældighed fandt vi Møllegårdens Camping. Man kører ind på en velholdt
gårdsplads med et lille træhus skiltet med reception – ikke en campingvogn var at se.
Vi parkerede og straks efter kom ejeren,
Knud Albertsen, for at byde os velkommen. Vi
spurgte til, hvor pladsen var og fik henledt opmærksomheden på et hul i skovbrynet, hvor en
stejl bakke gik ned. Vi gik ned af bakken og var
straks helt solgt. Vi stod i kanten af øen og så på
en meget velholdt campingplads med beliggenhed på en strandeng direkte til Skårupøre sund

og med udsigt til Fyn og Langeland i det fjerne.
Der måtte vi hen og det har vi været 1-2 perioder hver sommer siden.
Pladsen henvender sig til dem, som holder
af naturskønne omgivelser, hvor der er fred og
ro, men alligevel kun 5 km til Øhavets hovedstad, Svendborg, en tur der kan gøres på cykel på fine cykelstier.
Campingpladsen er ideel, hvis man er til
lystfiskeri, surfing, kajakroning og med en børnevenlig badestrand.
Campingpladsen kan endvidere tilbyde udlejning af mindre sommerhuse, campinghytte
samt campingvogne og cykler. Vil man lidt
mere, er man i gåafstand af Smørmosen med
minigolf, legemuligheder og grillbar.
Har du lyst til lidt afslapning i venlige omgivelser, så prøv vores nye samarbejdsplads:
MØLLEGÅRDENS CAMPING har åbent
fra Skærtorsdag til 1. søndag i oktober.
Se www.moellegaardenscamping.dk og
få et blik af den dejlige plads.
Pladsen, vi vender tilbage til, når der skal
slappes af.
Med venlig hilsen
DCK 2130 Marianne & Alex Andreasen
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