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Fårö

Längst österut på Fårö ligger Holmuddens fyrplats, 
omgiven av en gammal gotlandsmur. Fårö fyr byggdes 
1846–1847 och är cirka 30 meter hög.

Eftersom Fårö fyr inte är en visningsfyr så har man 
av säkerhetsskäl inte möjlighet att besöka den. Man 
kan åka bil ända fram till fyrplatsen och det går även 
att bada alldeles nedanför fyren, men stranden är 
mycket stenig. 

Här disponerar vi fyra fritidsbostäder: Hus A, fyr-
mästarbostaden, som består av fyra rum och kök. Hus 
B och hus C som består av två rum och kök samt hus 
D som består av ett rum och kök.

På Fårö !nns många intressanta och säregna platser 
och det går bra att ta sig fram med cykel eller bil på de 
"esta småvägar. Langhammars naturreservat är ett av 
de mest kända och vackraste raukområdena. Här !nns 
en klapperstenstrand och ett femtiotal mäktiga raukar, 
vissa upp till 10 meter höga. Sudersand, en fem kilo-
meter lång strand med !nkornig sand, rankas som en 
av Sveriges fem bästa stränder. I Dämbaskogen !nns 
en natur- och kulturstig, en cirka 1 200 meter lång mar-
kerad vandringsled. Området är fullt av fornlämningar 
från 2000-åriga gravar till kalkugnar och jordkällare från 
slutet av 1800-talet. 

En ICA-butik och ett bageri !nns på drygt sju 
kilometers avstånd i Lassor vid Ekeviken (Ajkes-
vik). 

Vägfärjan mellan Gotland och Fårö är kost-
nadsfri och går dygnet runt men är hårt be-
lastad sommar säsongen. Vissa nattavgångar 
måste dock för anmälas. Mer Information om 
tider !nns på www.guteinfo.com

Ta cykeln runt hela ön

Tänk på att boka plats på färjan mellan 
fastlandet och Gotland i god tid. Läs 
mer på www. destinationgotland.se

I huset

TV Spis

Kyl/Frys Barnstol  
& spjälsäng

Micro Kaffebryggare

Tillgänglig att hyra

Hus A: januari–december

Hus B–D april–november

Bäddar

Hus A – 6 bäddar

Hus B – 3 bäddar + bäddsoffa

Hus C/D – 2 bäddar + bäddsoffa

På plats

 Grill Trädgårds- Käll-
  möbler  sortering

Adress: Fårö Holmudden 6222, 624 67 Fårö


