
178  DANMARK

Ærø rundt
Perlen i det Sydfynske Øhav
Ærøs frodige natur, gamle hyggelige lands-
byer og ikke mindst den maritime kulturarv 
giver øens besøgende en helt unik oplevel-
se. Især Marstal emmer af søfartshistorie, 
mens fortidens ekko lyder i Ærøskøbings 
brostensbelagte gader, hvor klatreroser 
smyger sig op ad små, idylliske og fredede 
huse. Undervejs smager vi på nogle af øens 
mange specialiteter: ærøske pandekager, 
den lokale bryg fra Rise Bryggeri og andre 
lækkerier. 

DAG 1 
Svendborg – Marstal
Efter morgenkomplet i Hedensted kører vi til 
Svendborg. Med færge sejler vi i Det Sydfynske Øhav 
til Ærøskøbing. Vi ankommer til Marstal midt på 
eftermiddagen, hvorfra vi kører forbi det store sol-
fangeranlæg, der leverer varme til knap halvdelen af 
øens huse. Vi når vores hotel og bliver budt på kaffe og 
ærøske pandekager. Resten af eftermiddagen nydes 
på hotellet eller med en gåtur i søfartsbyen Marstal.

DAG 2 
Marstal – Søby
Vi starter dagen med at besøge Marstal Søfarts- 
museum, hvor den danske søfartshistorie levendegø-
res gennem bl.a. skibsmodeller, film og fotos. Efter 
frokost kører vi til herregården Søbygaard, der er byg-
get af Hertug Hans den yngre i år 1580. Vi fortsætter 
til Skjoldnæs på den nordligste spids af Ærø, hvor det 

gamle fyrtårn fra 1881 stadig er i brug. Vi besøger også 
det kendte Rise Bryggeri, hvor vi får en rundvisning 
med smagsprøver. 

DAG 3
Marstal – Ærøskøbing 
Vi kører til den 33 meter høje Voderup Klint, der 
består af skredterrasser, som forbinder havet og den 
høje ø. Fra klinten, der i dag er fredet, er der en fantas- 
tisk udsigt til Als. Herefter kører vi til Ærøskøbing, 
som er en af Danmarks ældste byer. Her går vi en 
byrundtur på de toppede brosten i de krogede, snævre 
gader, forbi de små huse, der ofte er prydet med stok-
roser. Der bliver også tid til at besøge Flaske-Peters 
samling og til, på egen hånd, at nyde den hyggelige by, 
de mange butikker og caféer. Vi sejler fra Ærøskøbing 
til Svendborg midt på eftermiddagen. I Hedensted får 
vi en anretning med kaffe.

Grisefest – afrejse 3. juli 
Lørdag aften indbyder vi til grisefest med helstegt 
pattegris, stor salatbar og 3 timers drikkevarer ad 
libitum (gælder husets øl/vand/vin) samt musik og 
underholdning efterfulgt af dans.

OM HOTELLET
Hotel Ærø ligger i gåafstand til den gamle bydel i 
Marstal, byens unikke havnemiljø og stranden Eriks 
Hale med de charmerende strandhuse. Hotellet råder 
over elevator, restaurant med god udsigt, solterrasse, 
hyggelig bar, indendørs pool, bar og opholdssa-
lon. Alle værelser er med bad og toilet samt TV. 
Forplejningen består af morgenmadsbuffet og buffet 
om aftenen. www.aeroehotel.dk

 3 DAGE FRA 2.595

Hyggelige Ærøskøbing 
med de krogede, snævre 
gader med små huse og 
toppede brosten

BUSREJSE • 3 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

22. juni 4E 2.695
3. juli (Grisefest) 4E 2.995

27. juli 4E 2.795
7. august 4E 2.795

20. august 4E 2.795
9. september 4E 2.595

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 350
Rabat ved på- og afstigning på Fyn 120

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 3 overnatninger på Ærø
• 2 x morgenmad
• 1 x eftermiddagskaffe med ærøske pandekager
• 2 x aftensmad
• 1 x morgenkomplet (udrejse) 
• 1 x anretning med kaffe (hjemrejse)
• 1 x rundvisning på Rise Bryggeri
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Søbygaard ca. DKK 60. Søfartsmuseet 
ca. DKK 60. Flaske-Peters samling ca. DKK 50.

FORBEHOLD Der tages forbehold for program-
afvikling – afhængig af lokale arrangementer og 
forhold.
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