Gl. Munkebo Miniby

Blå linje: Munkebo – stien . 20 km Vandre- og cykelrute

Bakkely 50, 5330 Munkebo
Minibyen: drives af frivillige og ulønnede seniorer
med hjælp fra støttemedlemmer, gaver, sponsorater, fondsmidler og gæstebidrag.
Åbningstider 2021: 1. jan. – 31. maj og 1. sept. –
23. dec. : Mandag og onsdag kl. 09.00 – 12.00.
1. - 5. april (påske): kl. 10.00 – 16.00
1. juni – 31. aug: Alle dage kl. 9.00 – 16.00
16. - 24. okt. (efterårsferie): Kl. 10.00 – 16.00
23. dec. -3. jan. 2022: Lukket.
Åbningstider udover disse kan aftales.
Entre og priser: Minibyen opkræver ikke entré.
Men Minibyen modtager gerne – med tak - frivillige
bidrag, som ubeskåret går til vedligeholdelse af
husene (kontant i Minibyens gæstekasse el. på
MobilePay 295880). Rundvisning m. historiefortælling for grupper med varighed på ca. 1 ¼ time kan arrangeres når som helst efter forudgående
aftale på telefon +45 24625697 (Arne Kristiansen).
Pris kr. 200 til kr. 300 - afhængig af gruppestørrelse.
Der er overdækkede arealer, hvor man kan nyde
medbragt mad og/eller kaffe.
Udstillingen: omfatter ca. 100 bygninger i målforholdet 1:10 fra landsbyen Munkebo anno 1956 –
umiddelbart før byen blev forvandlet til værftsby.
Dertil er der en række plancher med kort og billeder, der fortæller om områdets spændende og
ofte dramatiske historie fra fortid til nutid.
Minibyens værksted er åben for besøg i åbningstiden, når personalet er til stede. Fuglefoderhuse
og lign. kan købes.
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Det anbefales, at man også besøger Munkebo Bakke 300 m fra Minibyen

Seværdighederne i Munkebo:
1 Multiparken
- idrætshaller, park mm.
2 Minibyen
- miniby og byens historie
3 Munkebo Bakke - Fyns smukkeste udsigt
4 Munkebo Kro - godt spisested og hotel
5 Munkebo - stien - natursti med infotavler

Yderligere oplysninger: tlf. +45 24625697 eller

www.munkebo.dk/minibyen.html
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