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Smukt beliggende i hjertet af Det Sydfynske Øhav har vi Ærø. Her bydes du velkommen til
et helårsfungerende samfund, der godt kan lide turister, men også fint kan fungere uden. 
Kombinationen af blide strandlinjer mod øhavet og mere vilde og forrevne kyststrækninger
mod Østersøen, de bølgende bakker, de inddæmmede nor og den imponerende flora, er
ganske unik. 
Naturen har et nyt ansigt hver dag året rundt, og en forårsdag på Ærø er næsten ikke til at
stå for.
Afstressende livsrytme
»Alt er vand ved siden af Ærø«, lyder øens slogan og lad os da finde ud af, om det er
korrekt. Med Venø Rejser som teknisk arrangør tager vi til perlen i Det Sydfynske Øhav og
nyder den helt specielle stemning skabt af øens historie, skønne natur, de gamle hyggelige
byer og gæstfrie beboere.
Afgang med bussen fra Herning, Ikast og Silkeborg lørdag 6. maj mellem klokken syv og
otte. Vi nyder en omgang morgenkaffe og rundstykker undervejs, inden vi når til færgen,
som bringer os videre til den dejlige ø. Om bord kan vi passende forberede os på en
anderledes og stille livsrytme i et samfund med cirka 6000 fastboende. 
Vel ankommet mødes vi med lokalguiden, der tager os med på en ørundtur.

Det gamle jagtslot
Vi gør blandt andet stop ved Skjoldnæs fyr, hvor man mod en lille skilling kan gå til tops -
men man kan også nyde den gode udsigt fra øens nordligste punkt. 
Turen går også til Hertug Hans’ gamle jagtslot fra 1580, øens eneste herregård. Her får vi
gode historier og anekdoter både om slottet og om hertugens liv. 
I Bregninge besøger vi en af øens ældste kirker, Bregninge Kirke, som stadig har
dekorationer og altertavle fra før reformationen.
Nu har vi fået en god fornemmelse af øen og kan køre til vores hotel, som ligger blot fem
minutters gang fra Marstal centrum. 
Som gæst på Ærø Hotel føler man sig hurtigt tilpas i de afslappede rammer. Til aftensmad
venter en to-retters menu i hotellets restaurant og senere aftenkaffe med Ærøpandekager.

Øl og vægtersang
Søndagen indledes med morgenbuffet, hvorefter kursen sættes mod Ærø Bryggeri. Vi får
historien om det lille sted, som er lykkedes ned at eksportere velsmagende øl til hele
landet. 
Herefter til Ærøskøbing. Denne meget idylliske by udmærker sig blandt andet ved at være
en af de få byer i Danmark, der planmæssigt stadig ser ud, som den gjorde, da den blev
grundlagt i middelalderen. Byen blev angiveligt tildelt købstadsprivilegier omkring
slutningen af 1400-tallet og fik navnet Kjøbing. Da den var øens eneste købstad blev der
derfor til Ærøskøbing.
Ud over de intakte byrum fra middelalderen står den smukke indre by stort set uændret fra
1800-tallet. Det store antal gamle velbevarede huse samlet på et sted ses ikke mange
andre steder i Danmark, og det giver byen en helt særlig charme og stemning. Intet under,
at Ærø i ind- og udland ofte går under kælenavnet »Eventyrbyen«.
Vi skal på en gåtur med en af byens vægtere, der giver os fortællingen om byen og
folkene, der gennem tiden har været bosat her. 
Alt ledsaget af de traditionelle gamle vægteres timesange. 

Program:



mail@laeserklubben.dk eller 87228469-96263756/57

Buskørsel i 4 stjernet bus
Erfaren rejseleder på hele turen
Smurt rundstykke med kaffe
Frokost sandwich første dag
Overnatning på hyggelige Ærø Hotel
2 x morgenbuffet med mousserende vin
2 x 2-retters aftenmenu på hotellet
Aftenkaffe med friskbagte Ærøpandekager
Guidet tur på øen med dygtig lokalguide
Rundvisning og smagning på Ærø Bryggeri
Vægtergang i Ærøskøbing
Byvandring i Rudkøbing
Madpakke og kaffe på tredjedagen
Rundvisning og vinsmagning på Fyn

Efter endnu en god dag vender vi tilbage til hotellet. Lidt senere serveres aftensmaden,
bestående af to retter, mens vi nyder lidt hyggelig dinnermusik og senere underholdning,
som sætter et perfekt punktum for vores dag på Ærø.

Middelalderbyen Rudkøbing
Mandag efter en tidlig morgenmad tager vi afsked med Ærø.
Vi snupper Ærø-Xpressen til Langeland. Her skal vi på en guidet byvandring med
rejselederen i den gamle købstad og middelalderby, Rudkøbing. Byen er den største by på
Langeland, og bærer præg af at være en gammel købstad, med brostensbelagte gader og
velbevarede byhuse. 
Turen går efterfølgende videre mod Fyn. Efter ca. en times kørsel, holder vi ind og spiser
vores medbragte madpakker. Herefter er det tid til turens sidste oplevelse, som er et besøg
på den hyggelige vingård Langedil Vin. 

Livet som vinbonde i Danmark 
Værtsparret byder os velkommen og tager os på en vandring i vinmarkerne, hvor vi bliver
klogere på årets gang i vinmarken og vi får en snak om bl.a. druesorter. 
Herefter vil der være vinsmagning af min. 3 vine samt besøg i gårdens fine butik, hvor der
kan købes vin med en pæn rabat, hvis man er blevet fristet undervejs. 
Vi slutter dagens program af med kaffe og kage ved bussen, inden turen går imod Jylland
og hjembyerne. 

Turen er ikke velegnet for gangbesværede.

Prisen for denne herlige tre-dagstur er 2895 for avisens abonnenter i dobbeltværelse. Ikke-
abonnenter er velkomne for kr. 3095,- Eneværelsestillæg på 500 kroner. 

Tilmelding til Læserklubben på mail@laeserklubben.dk eller på telefon 96263756/57.

Inkluderet i prisen:

Der tages forbehold for ændringer


