REJSEHJØRNET

Sensommer-træf for Danske Seniorer

Oplev den Sydfynske Perle Ærø på 3 dage inkl. (næsten) alt .

20. – 22. august 2021
Valby st./Lyshøjgårdsvej kl. 09.15
m. opsamlingssteder

Pris: 2.925 kr. – Medlemspris 2.775 kr.
Fredag 20. august 2021
Opsamling i luksusbus og kørsel mod Svendborg hvorfra vi skal sejle i 75 min. gennem det smukke
sydfynske øhav til Ærø.
Ombord på færgen serveres 3 stk. håndmadder m/1 øl eller vand.
Efter ankomst til Ærø kort rundtur med guide på øen inden vi tjekker ind på dejlige hotel Ærø ved
Marstal kl. 15.30 Stor aftenbuffet kl. 18.00.
Aften på egen hånd. Vi anbefaler Vægterturen som en god afslutning på dagen (tilkøb).

Lørdag 21. august 2021.
Efter morgenmad afgang fra hotellet med bussen og rundt og se flere spændende steder på Ærø
og høre meget mere om øens historie. Tid til forskellige stop og mulighed for ølsmagning (tilkøb).
Frokost m/ 1 øl & 1 snaps.
Eftermiddagskaffe og Ærøpandekager på hotellet kl. 15.30.
Kl. 18 er der grisefest på hotellet med helstegt pattegris, stort tilbehør og fri adgang til sangria,
husets øl, vand og vin i 3 timer og underholdning.

Søndag 22. august 2021.
Mulighed for et par timer på egen hånd eller også tage med bussen ud og besøge et par steder for
lokal shopping inden vi pakker bussen og kører hjemad. På færgen fra Ærø serveres frikadeller og
kartoffelsalat m/1 øl eller vand.
Vi sejler fra Ærøskøbing igen kl. 14.35. Hjemkomst sidst på eftermiddagen/
først på aftenen.

Køb billet – få mere info i REJSEHJØRNET – Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N
ÅBENT mandag-fredag kl. 9.30-14 – tlf. 35 37 24 22

REJSEHJØRNET
Vi foreslår en meget hurtig tilmelding, for at kunne bevare hele hotellet til
Danske Seniorers sensommer-træf.

Grundprisen inkluderer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kørsel i luksus turistbus under hele rejsen. Kaffe & Wienerbrød på udturen.
Bro - og færgebilletter.
3 håndmadder inkl. genstand på færgen på udturen.
2 overnatninger i delt dobbeltværelse.
Aftenbuffet dag 1 & 2 på hotellet (Lørdag inkl. drikkevarer i 3 timer).
Morgenbuffet dag 2 & 3 på hotellet.
Frokost lørdag m/1 øl & 1 snaps.
Eftermiddagskaffe og Ærøpandekager på hotellet.
Lokal guide på Ærø under buskørsel på øen.
Frikadeller og kartoffelsalat med en genstand på færgen hjem fra Ærø.

Ekstra tilkøb til turen:
•
•
•
•
•

Tillæg for enkelt værelse: 400 kr./person.
Vægtertur i Ærøskøbing fredag aften 45 kr. fredag kl.20. O0 – 21.30).
Smagningstur til Rise bryggeri 95 kr. (lørdag kl.15.00 – 16.30).
Besøg på Søfartsmuseet m. guide 125 kr. søndag kl. 09.45 – 11.30 min. 15. personer).
Whisky- & Romsmagning 150 kr. søndag kl. 12.30 – 13.45).

Turen er tænkt som en mulighed for at samles i de østlige regioner, hvorfor der bliver
opsamlingssteder på 2 ruter jf. nedenstående plan.

Køb billet – få mere info i REJSEHJØRNET – Griffenfeldsgade 58, 2200 Kbh. N
ÅBENT mandag-fredag kl. 9.30-14 – tlf. 35 37 24 22

