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Wcd Nærværende tage vi os den Frihed at henlede Hr. Doktorens Opmærksomhed paa 

Nordsøbad. 
Denne Yen lige Ø med sin særegne N a tur har alle Betingelser for at blive det bedste Badested ved 

N ord søen. Vi tillade os at anføre følgende: 

Med Iltoget kommer man i ca. 8 Timer fra Kjøbcnhavn til Esbjerg Havn; herfra sker Overfarten 

med Færgedamper til Fanø paa 20 Minutcr, fuldstændig roligt og sikkert og uden Mulighed for Søsyge. 
Fanø har en i det hele velsiaaende Befolkning, der Cl' venlig og irr1ødekommende overfor Fremmede. 

Øens væsentligste Indtægtskilder er Søfart, Fiskeri og Landbrug, saa at de n0d vendige Levneds

midler stedse kunne faas friske og af bedste Kvalitet paa sel ve Stedet, medens Kød af fortrinligs te 

Kvalitet og andre Varer daglig leveres fra Esbjerg, hvorfra, som bekjendt, en meget stor Udførsel af 

K væg finder Sted. 

Fanøs Strand er fuldstændig fri for Sten, Muslingeskaller og Tang, med · en svag og jævn Hældning 

ned til Havet; dens rene, hvide og faste Sandflade har en langt større Bredde end de fleste andre Steder 

ved Nordsøen; Bølgeslaget er kraft igt og Badr~ingen absolu1 farefri, sel~ ~ ,Stoi·n1vejr; de smukke Klitter, 

hvorfra man har vid Udsigt over Havet, og de hyggelige grønne Dalsænkninger indbyde til Hvile efter 

Badet. Alt dette gør Fanø Strand til et saa fortrinligt og skønt Badcst.ed, der skattes højt af Alle, der 

bes0ge det. 

Bygningerne er e prakti~:Jc og n1odcrne indrettede, under Iagttagel~;e af alle Hygiejnens Forskrifte1~; 

Værelserne er e tidssvarende og elegant møblerede. 

Drikkevandet er fortrinligt. K analisationen og "\V a terklosets er fortræffeligt anlagte. 
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Fra Hotellerne og Villaerne, der ere byggede paa den yderste Kli trække, haves en storartet Uclsigl 

ud over Havet. 

Af vort Prospekt og vor Brochure, 80m vi herved have Fornøjelsen nt sende Dem, vil De erfare 
l 

alle nærmere Dctaillcr, vedrørende P riserne, Gæsternes Unel erholdning osv. osv. 

Kurhoteli els Priser for V terels er og P ens·i o n føl's lc R an g s Forpl ej11 in g - nncl es anfø1:te i Pro-

speJdet. For Være] er i KurhoteJJ cts Depenclancer og Villacl' saml i private Villaer, IJc liggende tæl ved 

KurhoteHet, cre Pri ernc forhold svis billigere. 

I et P ensiona t i Nærheden a f Kurhot e1lct kan ful l P ension incl. Logis ('rh oldcs for c:1. Kr. 4·,50 

pr. Dag. 

Der in drømmes de Herrer Læger særlige, bi]] ige Pris r i Kurhotell et. li gesom de ogsaa er c fri l agne 

for Betaling af Kurtakst og Bad,;. De ar Læger anbefal ede Gæs ler vises særlig Opmærksomhed. 

Som Badel æge funktionerer Hen Dr. med. NissEN, so m Mas.-agelæge Ur. Dr. BI·~N EUICTSEN. 

Bestilling paa Værelser wlbedcs om muligt med nogen Ticls Varsel, dil vi, med clc foregaa nd e 

Aars Erfarino·cr for Øje, have Grund Lil a t antage, a l nærværende S;eson -v il tulmærke sig vccl cl 

tiltagende, mcge l storl Besøg. 
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Med sænlcles Højagtelse 
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Direktionen for Fanø Nordsøbad . 


