
OPLEV bl.a. Hertug Hans jagtslot Søbygård, De Ærøske Alper, Danmarks mindste købstad 
Ærøskøbing med bindingsværkshuse og toppede brosten, Ærø Bryggeri, den imponerende 
Voderup Klint, Flaske-Peters Flaskeskibe, Bregninge Kirke med Claus Bergs berømte alter-
tavle, Søby Værft, skipperbyen Marstal, Ærø Whisky og, ikke mindst, Ærøske pandekager. 



 
 
 
 
 
 
Kære interesserede. 
Min mor kom fra Ærø og jeg har selv boet der i 
1½ år i min ungdom. Nu vil jeg igen gerne tage 
dig med og vise dig at 

På Ærø står tiden stille... 
Faktisk så stille, at du kan høre dig selv. Det 
mest naturlige herovre er at tage sig tid. Tid til 
at hilse, tid til en snak på gaden, til at nyde 
naturen og hinanden. Tid til at trække vejret 
helt ned i maven og lade skuldrene sænke sig. 
Ærø har et areal på 90km2 . Af de ca. 6000 
indbyggere bor hovedparten i byerne Marstal, 
Ærøskøbing og Søby. 
Ærø's specielle historie, den pragtfulde grønne 
natur samt de gamle og smukke autentiske 
landsbyer, skaber tilsammen en helt speciel 
atmosfære. De gamle bydele med bindings-
værkshuse tilbage fra 1700 tallet, toppede 
brosten og blomstrende stokroser er med til, at 
skabe en hel unik oplevelse som uden tvivl er 
et besøg værd. 
Få Ærø ind under huden på disse 3 oplevel-
sesrige dage hvor vores indfødte chauffør/
guide sørger for at du oplever alt det bedste af 
den skønne ø og mon ikke der også følger et 
par spændende (røver-)historier med under-
vejs...   
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med OK-klubben, 
Esbjerg, men bemærk, at du sagtens kan deltage på 
rejsen selv om du ikke er medlem her. Vil du vide 
mere om OK-klubben, Esbjerg, så klik ind på  
http://www.ok-esbjerg.dk/ 
 

NYHEDSBREVE. 
Der udsendes et antal nyhedsbreve på mail 
med relevant tur-info / nye arrangementer  til 
de tilmeldte i perioden mellem tilmelding og 
afgang. 
 

NYTTIGE LINKS:  
Her er et par gode links, hvis du vil læse / se 
mere: 
Turistforeningens hjemmeside:  
https://www.visitaeroe.dk/ 
 

Facebook: Alt er vand ved siden af Ærø: 
https://www.facebook.com/visitaeroe/ 

Rejsens pris: 2850,- kr.  
pr. person i delt dobbeltværelse,  
og næsten alt inklusive……. 
 

Tillæg for eneværelse kr. 400,- 
 

Rejsens pris inkluderer: 
2 x overnatning i delt dobbelt værelse m/
morgenmadsbuffet på Ærø Hotel 
2 x aftensmad på hotellet (lørdag med fri bar i 
3 timer og dans / levende musik). 
Aftens kaffe m/ærøske pandekager første 
aften på hotellet 
Entré på Søbygård. 
Rundgang med vægter i Ærøskøbing. 
Ærø / Rise Bryggeri m/rundvisning ølsmag-
ning og buffet samt 1 genstand,  
Frokost på hotellet sidste dag: Æggekage inkl. 
1 genstand. 
Kaffe / te og rundstykke samt frokostsand-
wich på udrejsen. 
Færger:  Als-Ærø og Ærø-Langeland. 
Buskørsel i 4-stjernet turistbus med køkken 
og toilet på hele turen / Lokal kørende guide på 
Ærø iflg. program samt Esbjerg - Ærø t/r.  
 

Ikke inkluderet:  
Evt. entre til Marstal Søfartsmuseum. 
 

TILMELDING: 
Send en mail til leifbuster@gmail.com med 
følgende oplysninger: 
Dit navn / jeres navne 
Din / jeres adresse. 
Dit / jeres telefonnummer 
Din / jeres mailadresse. 
Værelsestype (Dobbelt / twin / enkelt) 
- herefter får du et bookingnummer pr. delta-
ger, og dette bookingnummer skal du anvende 
til indbetalinger. 
Derefter skal du inden 5 bankdage indbetale  
depositum kr. 500,- i Sydbank på konto:  
7701 - 1258001. 
Tilmelding er først gældende, når depositum er 
modtaget og du har fået tilsendt en endelig  
bekræftelse på deltagelse. 
Restbeløbet betales senest 1. juli 2022. 
 

Yderligere oplysninger: 
Leif Buster Hansen 
Ved Skoven 29, 6700 Esbjerg 
Tlf.: 51 49 44 87. 
Priv.: 75 14 55 20  
Mail: leifbuster@gmail.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
På denne rejse skal vi bo på 
Ærø Hotel 
Egehovedvej 4 
5960 Marstal 

Ærø Hotel ligger i udkanten af Marstal, ca. 10 
min. gang fra den gamle bydel i Marstal, byens 
unikke havnemiljø og Eriks Hale-stranden med 
de charmerende strandhuse.  

Hotellet har elevator, restaurant med god ud-
sigt, sol terrasse, bar og hyggeligt loungeområ-
de, indendørs pool og opholdsstue.  
Alle værelser har bad, toilet og TV, og der er 
gratis Wifi på hele hotellet. 
Enkelte værelser har havudsigt. 
Alle værelser har naturligvis eget bad og toilet, 
tv, gratis wifi, og er røg- og husdyrfri.  
 

Lørdag aften Kl. 18.00 er der festlig aften på 
hotellet, med velkomstdrink, helstegt pattegris 
samt vin/øl/vand ad libitum under middagen (i 3 
timer) 
Efter maden står aftenen .på levende musik og 
dans samt underholdning 

                  I rejsens pris er der inkluderet 
             et besøg på Rise Bryggeri,   
                             der også hedder  
                                                      Ærø Bryggeri. 
 
Her får vi en rundvisning, en ølsmagning og en 
lækker frokostbuffet inkl. 1 genstand. Der er 
naturligvis også mulighed for at købe lækkerier 
med hjem fra bryggeriet. 

Vi skal besøge den smukke Søbygaard, 
som er en herregård nær Søby på Ærø, 
bygget i 1580 som jagtslot af hertug Hans 
den yngre. Hovedbygningen og ladegården 
blev opført på to selvstændige borgbanker 
der var forbundet med en vindebro. Over 
voldgraven er en nyetableret vindebro, der 
er konstrueret i stolpehullerne på hertug 
Hans' oprindelige vindebro. 
Herregården er nabo til et middelalderligt 
voldsted fra 1100-tallet. Stedet emmer af 
historie - har også sin "hvide dame". 



  
 
 
Fredag den 12. aug. 2022: 
Kl. 07.00: Afgang fra Museumspladsen,  
Esbjerg. 
Efter opsamlingen serveres rundstykke og 
kaffe / te i bussen undervejs mod Als og Fyns-
hav færgehavn, hvorfra vi  
kl. 09.40 sejler til Søby på Ærø.  
Kl.10.35: Ank. Søby.  
Vi kører forbi Søby Værft, hører om værftets 
historie, og om fremtiden for lokalsamfundet.  
Over Vitsø til Herregården Søbygård. 
Besøg på Hertug Hans jagtslot, Søbygård fra 
1580. Stedets- og Ærøs historie fortælles, og 
vi hører også om restaureringsprojektet.  
Vi spiser medbragte sandwiches til frokost på 
Søbygård.  
Herefter til Bregninge kirke, og ser den gamle 
romanske landsbykirke 
Herefter kører vi over De Ærøske Alper til Ærø 
Hotel i Marstal, hvor vi skal bo de næste 2 
nætter. 
Ca. 15.30: Check-in på Ærø Hotel  
 
18.00: Spisning Ærø Hotel. 
Efter aftensmaden bliver vi 
hentet af bussen og kører 
mod Ærøskøbing hvor vi, 
sammen med vægteren, går 
turen gennem den gamle del 
af byen og får et par røverhi-
storier om livet i byen den-
gang der var rigtige søfolk 
til. 
Herefter tilbage til hotellet i 
Marstal til aftenkaffe m/
ærøske pandekager. 
  
Lørdag den 13. aug. 2022 
07.00-10.00: Morgenmad 
09.00: Afg. fra hotellet 
Fantastik natur ved Voderup klint, -evt. formid-
dagskaffe og en lille en fra bussen. 
 
Besøg på Uldgården i Bregninge, inden vi kø-
rer til Ærø Bryggeri i Rise med rundvisning, 
ølsmagning og buffet. 
Over middag kører vi til igen til eventyrbyen 
Ærøskøbing, som er Danmarks mindste køb-
stad.  

Her går vi, i dagslys, en byrundtur på de top-
pede 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 (excl. entre) og til, på 
egen hånd, at nyde den hyggelige by, de man-
ge butikker og caféer.  
Og er du til whisky, byder byen også på Ærøs 
eneste destilleri i Den Gamle Købmandsgård 
på Torvet. 
18.00: På hotellet: Helstegt pattegris samt vin/
øl/vand ad libitum under middagen (i 3 timer). 
Efter spisningen står aftenen på levende musik 
og dans. 
 
Søndag den 14. aug. 2022 
07.00-10.00: Morgenmad 
09.30: Afg. Ærø Hotel 
Vi kører rundt i Marstal landsogn og der er tid 
til en slentretur i by eller på havnen (evt. sø-
mandskirken el. søfartsmuseet). 
11.45: Frokost (æggekage) på Ærø Hotel, så 
vi kan klare hjemturen. 
13.30: Afg. med ÆrøXpressen til Rudkøbing 
på Langeland. 
14.20: Ank Rudkøbing, via Langelandsbroen, 
Siø broen, Svendborgsund broen og Lille-
bæltsbroen til Jylland. 
Ca. 17.30: Ankomst Esbjerg 
 

Vi kører med erfaren chauffør: 
Turen køres denne gang af Ærø Turistfart / 
Jesper Bus med erfaren chauffør der også er 
guide, i moderne 4-stjernet bus med toilet, 
video mv. Kaffe og the er gratis.  


