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Dag 1 – Afrejse
Efter opsamling starter busrejsen til 
Ærø med færgeoverfart fra Als (Fyns 
hav) til Søby på Ærø. Der vil være god 
tid til at komme på plads på værelset 
inden der serveres middag på hotellet.

Dag 2 – Øl, tobak og natur
Vi starter dagen med at blive bekendt 
med byen vi bor i. Vores lokal guide, 
Karen Margrethe introducerer os for 
Marstal Kirke, byen og havnen. Vi tager 
videre igennem Ommel til Ærø 

Bryggeri hvor vi både skal have rund-
visning, ølsmagning og høre om tobak 
produktion. Tobaksdyrkningen blev 
genoptaget i 2012, og det er nu muligt 
at få håndrullede Ærø Cigarer. Bryg-
geriet åbnede første gang i 1926, men 
lukkede ned igen i 1961. Først i 2004 
genåbnede bryggeriet, og fik dermed 
sat Ærø på Danmarkskortet igen. Vi vil 
også her nyde en dejlig frokost inkl. 1 
genstand. Med maverne godt forkæ-
let kører vi videre ud på øen igennem 
landsbyerne Tranderup, Vindeballe 

Bregninge og Skovby. Vi tager rundt 
om herregården Søbygaard og til Søby. 
Derfra til Skjoldnæs Fyr med den smukt 
beliggende Ærø Golfbane. Sidste stop 
bliver ved gårdbutikken, Uldgården i 
Bregninge med bl.a. mange lokalt pro-
ducerede varer.

Dag 3 – Ærøskøbing, whisky og 
lakridskonfekt
Efter en dejlig morgenmad på hotel-
let tager vi til naturskønne Voderup 
Klinter. Her fra videre til de pittoreske 
strandhuse ved Vesterstrand i Ærøskø-
bing.

I øens hovedstad skal vi på en byvan-
dring, hvor vi ser mange af de gamle 
velbevarede huse. Det kan hurtigt føre 
dig tilbage i tiden. Vi vil slutter af med 
en dejlig frokost på Røgeriet hvor me-
nuen står på en tallerken med sild, ma-
krel, laks, hellefisk, fiskefrikadelle m.m. 
inkl. 1 genstand.

SMAGEN AF ÆRØ

BESTIL HOS ANS REJSER FORDI:

• Unik rejse - KUN med Ans Rejser, NYHED 2022!

• Smagsoplevelser med whisky, øl, pandekager, lakridskonfekt mm.

• Musik og underholdning på Ærø Hotel

• Autentiske fortælleringer fra lokal på Ærø

Der findes over 400 navngivne øer i det Danske Kongerige. På denne tur går vi i dybden med en af 

de allermest charmerende øer - nemlig Ærø. En blanding af gastronomi, kultur, kunst og ikke mindst 

lokale autentiske fortællinger danner rammen om 4 dage på tur med Ans Rejser. Vi skal på en kulina-

risk sanserejse hvor dine smagsløg bliver forkælet og du med rette kan vende hjem og fortælle om at 

have oplevet ”Smagen af Ærø”. 

4 dage
fra

kr. 4.295
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 AFGANGE VARIGHED PRIS PR. PERSON

Prisen inkluderer
√ Busrejse i 4-stjernet luksusbus
√ Morgenbakke i bussen
√ Ophold i delt dobbeltværelse på  

Ærø Hotel
√ 3 x stor morgenmadsbuffet med 

mousserende vin ad libitum
√ Rundvisning med ølsmagning på  

Ærø bryggeri
√ Frokost på Ærø bryggeri inkl.  

1 genstand
√ Frokost på Røgeriet inkl. 1 genstand
√ Rundvisning på Ærø Whisky Destilleri 

med 2 smagninger samt kaffe/kage
√  Hattesens Lakridskonfekt med for-

tælling og smagsprøver
√ 3 x 2-retters middag - den ene aften 

med Ærøsk ret og Ærø pandekager
√ 3 x kaffe efter hver middag
√ 1 x frokostsandwich på  

hjemrejsedagen
√ Musik og underholdning på Ærø 

Hotel

√ Al transport og udflugter ifølge 
program

√ Dansk lokal guide på Ærø
√ Ans Rejsers Tryghedsgaranti
√ Skatter, afgifter samt bidrag til      

Rejsegarantifonden

Tillæg pr. person
• Enkeltværelse kr. 725,
• Fast plads i bussen kr. 95.

Ærø Hotel 3***
Ærø Hotel er med 100 lyse og imøde-
kommende værelser, restaurant med 
panoramaudsigt, hyggeligt barområde, 
swimmingpool, samt flere alsidige kon-
ferencelokaler, Ærøs største hotel. På 
Ærø Hotel er det ikke deres størrelse, 
som sættes i fokus, det er i stedet gæ-
sterne, og deres interne codex “Vi siger 
aldrig nej”.

Se mere på www.aeroehotel.dk/

Dagen fortsætter med besøg på Ærø Whisky 
Destilleri med rundvisning og 2 smagninger 
samt kaffe/kage. Whiskyen er forfinet med lo-
kale produkter, og det er muligt at spore den 
enkelte flaske whisky til den enkelte mark. Ærø 
whisky er med høj grad produceret af genan-
vendelig energi. Destilleriet, som er opbygget 
i et vaskehus, har fået ”Renover specialprisen” 
for en anerkendelsesværdig renovation af en 
1800 tals bygning.

Vi slutter dagen med endnu en fantastisk 
smagsoplevelse når vi besøger Hattesens Kon-
fektfabrik med fortælling om lakridskonfek-
teventyret og smagsprøver. Hattesens Lakrids-
konfekt er håndlavet efter gamle traditioner, 
og bruger kun de fineste råvarer. Inden vi tager 
tilbage til hotellet, vil der være lidt tid på egen 
hånd.

Dag 4 – Hjemrejse
Efter den sidste omgang morgenmad på hotel-
let drager vi mod Søby hvor færgen tager os fra 
Ærø til Jylland.

 13.05. - 16.05.  4 dage 4.295,-

Pilebækken, Ærøskøbing. Foto: Bjørn Kiær 

Ærø Whisky

Vester Strand, Ærøskøbing. Foto: Bjørn Kiær 


