FYN & ÆRØ MED FORENINGEN NORDEN,
AALESTRUP 5-8. SEPTEMBER 2021
Der findes over 400 navngivne øer i det Danske Kongerige. På denne tur går vi i dybden med en af
de allermest charmerende - nemlig Ærø. En blanding af gastronomi, kultur, kunst og ikke mindst
lokale autentiske fortælleringer danner rammen om 4 dage på tur med Ans Rejser. På både ud- og
hjemrejsen er der indlagt kulturelle oplevelser i hver sin ende af Fyn.
Dag 1 – Ankomst (M, F, A)
Turen til den charmerende ø starter
om morgenen, hvor vi kører mod Fyn.
I bussen nyder vi kaffe og medbragte
morgenbakker. Vores første oplevelse
bliver på CLAY keramikmuseet i Middelfart. På vej mod Faaborg hvor færgen kl. 16:40 tager os til Ærø finder vi
et hyggeligt sted at nyde den medbragte frokost.
Først på aftenen ankommer vi til Ærø
Hotel i Marstal. Efter indkvartering er
der middag på hotellet.

Dag 2 – Marstal, Rise bryggeri og
Søby (M, F, A)
Afgang fra hotellet kl. 09.00 i selskab
med Karen Margrethe Fabricius som de
næste 2 dage er vores lokale ekspert
guide. Hun er født og opvokset på Ærø
og har en bred og imponerende viden
om hele øen. Hun vil guide os rundt, så
vi får en god fornemmelse af både småbyer, naturen og selve ølivet.
Vi starter med en introduktion af Marstal som er byen vi bor i. Vi kommer
omkring byens kirke, by og havn hvor-

efter vi via Ommel og Risemark kommer til Rise Bryggeri. Her skal vi på en
spændende rundvisning med direktør,
Janni Bidstrup som fortæller om at dyrke tobak og lave cigarer på Ærø. Der
vil naturligvis også være mulighed for
at smage på bryggeriets gyldne dråber.
Vi afslutter besøget med en frokostbuffet.
Gennem små byer ankommer til Søby
på den vestlige del af øen. Vi skal høre
om verdens kraftigeste el færge som
er bygget på øens største arbejdsplads,
Søby Værft. Vi ser herregården, Søbygaard, Søby volde samt Voderrup Klint.
Alt sammen med levende fortælling fra
Karen Margrethe. Sidst på eftermiddagen er vi tilbage på hotellet hvor en
dejlig middag venter.

Dag 3 – Søfartsmuseum, Bregninge kirke og Ærøskøbing (M, A)
Kl. 09.00 mødes vi med Karen Margrethe på hotellet. Første oplevelse er på
Marstal Søfartsmuseeum hvor vi starter med en introduktion med efterfølgende tid på egen hånd. Næste stop er

Bregninge kirke og Ulgårdens gårdbutik. Resten af dagen tilbringer vi øens
hovedby, Ærøskøbing. Ved ankomst
vil der først være tid på egen hånd til
at finde sig noget frokost inden Karen
Margrethe tager os med på en byvandring. Vi afslutter vores besøg i byen
med at opleve Hammerichs Hus og Flaske-Peters samling. Middag på hotellet.

Dag 4 – Fyn og hjemkomst (M)
Efter morgenmad på hotellet skal vi
med færgen fra Ærøskøbing kl. 10:35
mod Svendborg. Overfartstiden er ca.
75 minutter. Vi sætter med det samme
kursen mod Kerteminde hvor der er tid
på egen hånd til at nyde en frokost på
Kaffehuset med udsigt over Storebælt
og haven . Inden vi drager mod Jylland
skal vi opleve Johannes Larsen museet
og Vikingemuseet Ladby. Museet udstiller Ladbyskibet, der er den eneste
bevarede skibsbegravelse fra vikingetiden. Skibet blev fundet i 1935 og stammer fra mellem 900 og 950 e.Kr. Hjemkomst først på aftenen.
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Udsigt fra CLAY keramikmuseum

Det betyder i alt sin enkelthed at hvis du har
booket en rejse som aflyses pga. Udenrigsministeriets rejsevejledninger / grundet covid-19 får
du dit indbetalte beløb tilbage direkte fra Ans
Rejser indenfor 7 hverdage.

AFGANG

VARIGHED

05.09. - 08.09. 2021

4 dage

PRIS PR. PERSON
4595 kr. v. 45 deltagere

			

4795 kr. v. 40 deltagere

			

4995 kr. v. 35 deltagere

Prisen inkluderer

Tillæg pr. person

• Busrejse i 4-stjernet luksusbus
• Morgenbakke i bussen på udrejsedagen
• Frokost snitter på udrejsedagen
• Kaffe/the i bussen efter behov
• Ophold i delt dobbeltværelse
• 3 x morgenmad samt 3 x aftensmad
på Ærø Hotel
• Transport og udflugter ifølge
program
• Entré til CLAY keramikmuseum
• Rundvisning på Rise bryggeri med
ølsmagning og frokostbuffet
• Entré til Søbygaard
• Entré til Marstal Søfartsmuseum
• Entré til Hammerichs Hus
• Entré til Flaske-Peters samling
• Lokalguide på Ærø
• Rejseleder fra Ans Rejser på hele
turen
• Entré til Johannes Larsen museet
• Entré til Vikingemuseet Ladby
• Skatter, afgifter samt bidrag til
Rejsegarantifonden
• Ans Rejser Tryghedsgaranti

• Enkeltværelse kr. 635
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Hotel Ærø Hotel 3***
Ærø Hotel er med 100 lyse og imødekommende værelser, restaurant med
panoramaudsigt, hyggeligt barområde, swimmingpool, samt flere alsidige konferencelokaler, Ærø’s største
hotel.
På Ærø Hotel er det ikke deres størrelse, som sættes i fokus, det er i stedet
gæsterne, og deres interne codex “Vi
siger aldrig nej”.
Se mere på www.aeroehotel.dk/

Tilmelding
Til Kirsten Bollerup på 6061 4978 / kirbollerup@gmail.com
Eller direkte til Ans Rejser på 70260049
Sidste tilmelding d. 25. juli 2021

