
MMøøjjøø  eenn  ggoodd  vvaannee  --  ffoorr  ssjjææll,,  kkrroopp  oogg  ggaannee  

Møjø kan byde på meget. Her er mange særegne 

oplevelser og et væld af muligheder. Her finder 

du lindring for din krop og dit velvære. Møjø 

bliver hurtigt en god vane og du vil snart forstå 

betydningen af: En gang Møjø - altid Møjø. 

Møjø kan du få et indtryk af på en en-dagstur, men vi 

kan varmt anbefale et længere besøg. Mulighederne er 

mange og her er noget for alle, både voksen & barn. 

Møjø er for vandreren, der holder af fladt land og lavt 

vand. Det er den mest uberørte af de beboede øer i 

Øhavet, og kan opleves på et par timer. I dag præger 

de tilgroede marker og de store afgræssede enge 

landskabet, men den lille velholdte by emmer af 

fortidens storhedstid. 

 

Møjø Turistbureau er et velrenommeret 

feriehusudlejningsbureau med mange års erfaring. 

Som en af de eneste udbydere på Møjø, udlejer Møjø 

Turistbureau ca. 30 feriehuse i alle prisklasser. Om det 

er ekstravagant luksus du ønsker eller blot et tag over 

hovedet, kan Møjø Turistbureau akkommodere dine 

ønsker.  

Møjø er kendt for de “vilde” påskeliljer, men øen har 

mange andre naturoplevelser at byde på. Vejene, der 

hverken er asfalterede eller har gadelys, kranses af 

levende hegn, og om sommeren ruger digesvalerne i 

skrænterne og udfører deres imponerende 

luftakrobatik over hovederne på de besøgende. Her 

møder man også skarven og hejren og en mængde 

ande- og vadefugle. Strandområderne er et yndet 

ynglested for en række fugle, bl.a. gæs, og i hegnene 

vrimler det med småfugle. 

Møjø er meget kuperet med et højeste punkt på 24 

meter over havoverfladen. En lang række ande- og 

vadefugle yngler på strandengene og i mosen midt på 

øen. Og på Møjø kan man også møde de sjældne og 

fredede grønbrogede tudser, strandtudser og 

skrubtudser. 

  

Møjøs størrelse er ikke voldsom, men vi har så mange 

rigdomme, at det kan være svært at sætte ord på dem 

alle. Natur, ægte kvalitet og sanselige oplevelser er 

nogle af de faktorer som vil være med til at præge din 

ferie på Møjø. 

 

Forfatteren Hans Hjorth skrev omkring 1908: "Man 

kommer uvilkårligt til at elske dette sted, hvor man, 

fjernt fra verdens larm og støj, kan nyde frihed og den 

ro, som i så høj grad udmærker denne lille plet frem 

for alle andre steder, jeg hidtil har besøgt".  

Besøg Møjø og døm selv ! 

 

Velkommen på Møjø!  

Møjø Turistbureau 

 


