Udvikling i Hou og Omegn – Turisme

Turisme
Status for Turisme

Udviklingsmuligheder

Hou ligger naturskønt ved kysten med strand
og havn, og er desuden omkranset af skov til
to sider. Den dejlige natur nydes dagligt af
byens borgere.

•

Vi vil imidlertid gerne dele glæden ved naturen
med turister fra både nær og fjern.

•

Hou Strandcamping er en særdeles populær
og veldrevet campingplads, som hen over
sommeren ofte er fuldt belagt med
feriegæster.
Hou Havn er en attraktion for byen og egnen,
især den store lystbådehavn med 325
bådpladser er et stort trækplaster i
sommerhalvåret.
Færgehavnen skaber megen trafik igennem
Hou, men det er primært for gæster til og fra
Samsø og Tunø, som derved ikke giver megen
turisme i vort lokalområde.
På den gamle del af havnen er der planer om
at opføre boliger og erhvervsbyggeri, nogle af
bygningerne er derfor revet ned, så der er lidt
bart i øjeblikket.
Lyspunktet i dette område er ubetinget den
hyggelige Cafeen Hou Havn der trækker både
fastboende og turister til den del af havnen.
Egmont Højskolen med Hou Søsportscenter
og Hou Maritime Idrætsefterskole (HMI) er
store aktiver for området, idet eleverne er
med til at give liv i byen. Samtidig er deres
pårørende med til at skabe turisme og dermed
liv og omsætning i byen, under diverse
arrangementer på skolerne.
En aktiv befolkning har givet Hou et ry af at
være et sted hvor der sker meget, og hvor der
er et godt sammenhold blandt beboerne. Den
store aktivitet trækker mange turister til byen.
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Vi skal blive bedre til at informere om
aktiviteter, indkøbsmuligheder og
overnatningssteder, samt henvisning til
P-pladser i byen.
En oversigt over
vandreture/cykelruter og lign. kan ske
via skiltning på havnen; på en
oplysningstavle placeret ved
indkørslen til byen, og/eller som
foldere.
Flere overnatningssteder vil give et løft
til turismen. Her tænkes f.eks. på:
Vandrehjem, badehotel og Bed &
Breakfast.
Kursuscenter med naturaktiviteter og
marinebiologi.
Cafe på vestmolen
Shelter på havnen.
Medborgerhuset indrettet til
overnatning og multihus.
En gammel færge til overnatning og
evt. som spisested.
Cykeludlejning.
Søsportsaktiviteter for børnefamilier i
weekender.
En legeplads på havnen for små og
store børn.
Et havnebad med sauna.
Genetablering af badebroen med
omklædningsrum og sauna ved
Nordstranden.
Søsportsaktiviteter

