Alt er vand
ved siden af Ærø !
ÆRØ ER SOM SKABT TIL HERLIGE BUSSTURE
MED GODE OPLEVELSER TIL GÆSTERNE
Kvalitetsture til alle vore gæster….
Er du busvognmand eller repræsenterer du en forening, klub eller en gruppe mennesker,
der ønsker at besøge vor smukke ø, så tilbyder vi en perfekt service med en succesfuld
tur til Ærø. Vor kompetente lokale guide henter dit selskab ved den aftalte færgeankomst
og vi fører bussen hele øen rundt i henhold til den aftalte turplan, hvor vi besøger de
smukkeste steder på øen, og får alle de gode lokale historier fortalt med en god del
humor. Vi kommer til smukke landsbyer og alle byer på Ærø.
Prisen for en standardtur kunne se ud som følger:
Ydelse

Pris per enhed

Returbilletter med færge for passagerer

85,00

Bus m/chauffør på færge

376,00

Lokalguide på bussen i fem timer

1800,00

Frokost med en øl på Rise Bryggeri

190,00

Vi klarer alle de praktiske detaljer
Reservation af plads til bus og passagerer på færgeafgang foretages af ærøtours. Vi
regner normalt med afgang fra Svendborg kl. 09:05 eller 10:05 og afgang fra Ærøskøbing
kl. 16:35 eller 17:35. Overfarterne fra Faaborg eller Fynshav på Als kan også benyttes i
samme model (afgangstiderne er lidt forskellige).

Ekstraydelser på turen
I tillæg kan følgende tilkøbes på turen. Skal bestilles i forbindelse med turen eller senest
8 dage før afgang.
Ydelse

DKK per gæst

Morgencomplet på færgen til Ærø – inkl. reserveret bord

65,00

Bryggeribesøg med ølsmagning – Rise Bryggeri

90,00

De berømte tykke Ærø Pandekager på restaurant med kaffe
og the

75,00

Aftensmad på færgen fra Ærø – inkl. en øl eller vand og
reserveret bord
Museumsbesøg på Søbygaard inkl. museets specialguide

115,00

Museumsbesøg på Marstal Søfartsmuseum inkl. museets
specialguide

75,00
75,00

Når I har besluttet jer for turen og fundet en dato, klarer vi alle detaljerne. Vi bestiller
plads på færgen til bus og passagerer, udsteder færgebilletter, arrangerer frokost og
øvrige bestillinger . Vi afregner med alle parter og sender en samlet specificeret regning
efter turen. Ønsker du morgenkaffe eller aftensmad på færgen og dermed
reserverede pladser til dine gæster, klarer vi også det.
Skulle I ønske en længere tur f.eks. med overnatning på Ærø er vi naturligvis også
behjælpelige med at booke hotel og stå for forplejning m.m.

Kontakt os gerne for mere information:

Telefon 4046 6675 – aharsbo@aeroetours.dk

Turbeskrivelse heldags bustur til Ærø
Ved færgens ankomst til Ærøskøbing stiger vor guide på bussen. Vi
kører herefter ad romantiske veje langs det smilende sydfynske øhav
mod vest-øen. Efter at have passeret Borgnæs Vandmølle og ”De
ærøske Alper” kører vi gennem de smukke landsbyer Bregninge og
Skovby og ankommer kort efter til det gamle hertugelige jagtslot
"Søbygaard", bygget af Hertug Hans den Yngre i ca. 1580. Her er
voldgraven fyldt op med vand, så anlægget fremstår originalt og smukt
Søbygaard i smukke omgivelser

Unikke Voderup Klint

Efter Søbygaard kører vi tilbage mod Bregninge og fortsætter herefter
mod Voderup Klint, hvor vi stopper for at se det unikke og smukke
sted, der breder sig som en arena ned mod havet. Her er der mulighed
for et smukt kig ud over Østersøen, hvor Als kan ses mod Vest og i godt
vejr den tyske østersøkyst. Har du gode ben er der lejlighed til en tur
ned ad klinten ad den smalle sti.
Hvis der er bestilt frokost på Rise Bryggeri, kører vi nu mod bryggeriet,
der brygger den gode Ærø Øl. De har en rigtig god restaurant og café –
her får vi en gennemgang af bryggeriet og kan også få smagsprøver på
øllet og bagefter nyder vi en god buffet og smager det gode Rise Øl.
Vi fortsætter nu mod øst-øen forbi Skt. Albert, hvor vi får historien om
den gamle katolske kirke og fæstning fra år 1000 og Strandmarkedet,
der daterer sig tilbage til år 750. Vi passerer også stedet, hvorfra
hertug Christian indtil 1633 styrede Ærø i et samlet hertugdømme fra
herresædet Graasten og skabte det ærøske ni-stribede flag.

Priors Hus fra 1690 i Ærøskøbing

Vi ankommer kort efter til den gamle søfartsby, Marstal, der er
levendegjort i Carsten Jensen roman, ”Vi de druknede”. Her gør vi
stop, og får alle de gode historier om Danmarks engang 2. største
søfartsby med skibe på langfart over hele verden.
Kursen sættes nu mod Ærøskøbing, hvor selskabet sættes af og
herefter er der lagt op til en spadseretur på de brostensbelagte gader i
den gamle og utroligt velbevarede by, der i 2003 fik Europa Nostra
prisen som en af Europas bedst bevarede byer og af Naturstyrelsen er
udnævnt til ”nationalt klenodie”. Vi foretager en kort byvandring i
området omkring Torvet. Herefter er der ”fri spadseretur” i den gamle
by indtil færgens afgang.

Rise Bryggeri med mange ølsorter

Vore guides er specielt udvalgte og meget vidende om ærøske forhold
og derved sikrer vi, at I at I får en rigtig god og ganske humørfyldt
oplevelse på øen.

Den gamle ærøsk landsfane fra 1633

Udtalelse fra nogle af vore mange tilfredse gæster:
”Mange tak for et helt igennem fantastisk arrangement på jeres skønne ø Ærø.
Vi var alle meget betaget af øen, som osede af hygge, lige gyldig hvor man befandt sig
henne. Jeres store viden omkring historikken, gode gamle historier og den dejlige frokost
som vi nød i Marstal Havn, var super hyggelig. Spændende var det, at blive indviet i jeres
lokale retter, samt jeres lokale sangviser som lige satte prikken over i ét.
Rise Bryggeri vakte stor begejstring hos os alle, både beliggenheden, smagsprøverne, og
historien bag bryggeriet.
Alt var planlagt ned til mindste detalje, og vores oplevelse var, at I havde været
hjælpsomme og initiativrige hele vejen igennem vores arrangement, derfor var vi også
trygge ved vores tur fra start til slut, og giver gerne vores gode anbefalinger med på
vejen.”
PON Equipment A/S - Ulrika K. Hvelplund - HR Manager
Busgæster juli 2018:
”Det var en fantastisk tur, jeg kender Ærø fra mit arbejde hvor jeg besøgte samtlige elinstallatører på øen, men er nu en ældre pensionist, så gensynet med Ærø vil være
et dejligt minde.
Vores chauffør / guide var perfekt, og meget informerende om naturen og menneskerne
på øen, så pas godt på ham.
Rise Bryggeri og frokosten? : Perfekt sted, lækker mad og en sød og venlig betjening, og
noget godt øl, det med øllet er jo en god ting, så fortsæt endelig med turene, så vi
ses nok til næste år.”
Hej Allan Harsbo.
Ja, vi havde en helt fantastisk dag hos jer på Ærø.
I havde tilrettelagt turen rigtig fint, og vi har fra medlemmerne kun fået positive
tilbagemeldinger, og dem vil jeg hermed videregive til jer.

Telefon 4046 6675 – aharsbo@aeroetours.dk

