Farsund
Farsund Fjordhotel

Opplev Sørlandet
Kystidyll
Farsund vokste fram som en

Farsund kommunes kommunevåpen

Skipsfarten har alltid hatt en sentral plass i

uthavn på 15- og 1600-tallet. Her

viser fire lindetrær. Trærne represen-

Farsund, og byen ble ansett som en av Norges

søkte utenlandske handelsskip ly

terer Lund-familien som grunnla

fremste seilskipsbyer. Kommunen er rik på

eller de måtte inn og få reparert

Farsund by. De fire lindetrærne har

historie, og på Lista finnes bla. helleristninger

skader etter seilas i de værharde far-

nå blitt et symbol for de fire tidligere

som strekker seg over 3000 år tilbake. Lista-

vannene omkring Lista og Lindesnes.

kommunene Farsund, Herad, Lista

halvøya er også velkjent i Norge for sin historie

Etterhvert ble handel, særlig med

og Spind, hvor Farsund by i dag er

med utvandring til USA.

hummer, en viktig næring. I 1795

kommunesenter.

fikk Farsund bystatus.

Te a n i t a n g a
Farsund Kommune er kjent for sine
flotte strender, og hva er vel mer
herlig enn en rusletur på stranda
å kjenne myk sand under føttene.

Kaperbyen
Hvert år i juli oppføres Kaperspillet i
Farsund. Byen er kjent om Kaperbyen
og Kaperspillet tar utgangspunkt i krigen
1804-1814. Napoleons krigen herjet, og
engelskmennene hadde tatt med seg det
meste av den dansk-norske flåten i København i 1807. Som et ledd i krigføringen oppfordret myndighetene kystbefolkningen til å
utruste raske seilbåter som kaperfartøyer.
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EVERYTHING AMERICAN
Regionen har lange tradisjoner med utvandring
til USA. I det daglige kan du oppleve mye av dette
på Brooklyn Square i Vanse. Her finner du egen
Amerika butikk, kafe, museum m.m. Hvert år
arrangeres også ”American Festival” med gateparader, amerikanske biler, musikk, matlaging m.m.

HISTORIE
Listalandet er kjent for sine utallige fornminner
og et av de mest kjente funnstedene er Pennefeltet. 3000 år gamle helleristninger av skipsfigurer, skålgroper og fotavtrykk vitner om gamle
virke– og bosetningsplasser. Man finner også
rester etter gammel hustuft fra folkevandringstiden. Her er gravhauger og gårdsanlegg fra
jernalderen, samt steingjerder fra eldre og

Lista Fyr
Lista Fyr er fortsatt et
landemerke til hjelp for
skipstrafikken. Fyret ble
tent første gang i 1836.
Lista Fyr har 132 trappetrinn til topps, og på toppen
kan du nyte den fantastisk
fine utsikten over Lista og
havet. Lista Fuglestasjon,
som ble stiftet i 1990
holder til ved Lista Fyr.

nyere tid.

Velkommen til Farsund
Farsund Fjordhotel sto ferdig i 1977 på ”Floridaodden” i utkanten av
Farsund by. Hotellet er et ideelt sted for alle typer grupper, selskaper,
aktiviteter, kurs og konferanse. Alle våre rom har egen terrasse vendt mot
hagen og sjøen. Hotellets restaurant byr på en spennende og variert meny
som bør kunne friste enhver gane. Kjøkkenet vårt har et bredt utvalg av mat
fra både sjø og land.
Farsund Fjordhotel er en del av Fjell og Fjordhotellene som i tillegg til
Farsund Fjordhotel består av Maritim Fjordhotel i Flekkefjord og Hovden
Resort på Hovden.
Vi hjelper gjerne til med planlegging av vandrerturer, utflukter, rundturer
eller andre aktiviteter.
For mer info, se vår nettside:

www.farsundfjordhotel.no
Kontaktperson: Sissel Steffensen, Salgssjef - tlf 90 09 09 18 - sissel@ffhhotels.no

