Sommer på Ærø – 3 dageyen
Onsdag d. 12.august– fredag d. 14. august 2020
Opsamling onsdag 12.08.2020:
Kl. 06:00 Stæremosen 10B, Gilleleje
Kl. 06:10 Gilleleje Station
Kl. 06:25 Græsted Syd Station
Kl. 06:40 Helsingehallens p-plads ved Idrætsvej
Kl. 07:10 Hillerød Station, Busterminalen
Kl. 07:55 Roskilde
(Dit nøjagtige opsamlingssted samt køretid fremgår af din billet)
Hjemkomst fredag 14.08.2020 kl. ca. 19.

Dag 1. Efter endt opsamling kører vi med vores erfarne chauffør til Langeskov Planteskole på
Fyn – en blomstrende oase midt i Danmark, hvor en herlig brunch venter os i ”Den grønne
Café”. Der er tid til at kigge lidt i butikken og på de mange blomster. Herfra går det til
Svendborg og færgen til Ærø. Vi kører direkte til indkvartering og Ærø-pandekage med kaffe
på Ærø Hotel i Marstal. Tid på egen hånd til en gå tur eller slappe af før middagen på hotellet.
Dag 2. Morgenmad på hotellet.
Vores lokale guide er klar til at tage os med på oplevelser og fortælle
om øen og dens lokale historier – bl.a. skal vi se og høre om Marstal
havn og den maritime historie. En herlig køretur med besøg i de
naturskønne Voderup Klinter, et besøg i Bregninge Kirke, og et stop
ved Skjoldnæs Fyr. Frokost undervejs. Efter frokost gør vi et ophold
ved Gårdbutikken ”Uldgården”, inden vi
kommer til Ærøskøbing. Vores guide viser os
rundt på en lille byvandring i Danmarks bedst
bevarede købstad. Vi slutter dagen af med rundvisning og smagsprøver
på Rise Bryggeri og vi skal da også lige høre historien om vel nok
Danmarks eneste cigarplantage og cigarruller.
Dag 3. Morgenmad på hotel og bussen pakkes.
Vi kører til Ærøskøbing og gør et par timers ophold, hvor du på egen hånd kan besøge Ærø
Bymuseum og Flaske Peters samling eller blot gå en tur i den skønne købstad og nyde de
smukke gamle huse. Måske et stykke ”Sol over Ærø” fra Ærøskøbing Røgeri på havnen (for
egen regning) kan friste inden vi igen skal med færgen. Kl. 13:35 sejler vi tilbage igennem
Det Sydfynske Øhav til Fyn. Under sejlturen nyder vi eftermiddagskaffen med kage. Fra
Svendborg går rejsen direkte hjem til Nordsjælland.
PRIS pr. person i dobbeltværelse:
Tillæg per person:
Enkeltværelse:
Afbestillingsforsikring:

Kr. 2.995,Kr.
Kr.

375,185,-

NORDSJÆLLANDS TURISTFART BUSUDFLUGTER
Stæremosen 10B 3250 Gilleleje, E-mail: bus@nordsjaellandsturistfart.dk, Fax 48301835, Tlf. 48301522

Prisen inkl.:
Kørsel i moderne turistbus,
Ophold på Ærø og rundtur med lokalguide
1 x Brunch i ”Den grønne Café” på Langeskov Planteskole
1 x Ærø pandekage med kaffe på Hotel
2 x nætter i delt dobbeltværelse på Ærø Hotel i Marstal m/ morgenmad
2 x 2 retters menu/buffet på hotel
1 x Frokost inkl. 1 genstand på 2. dagen
1 x Ærø Bryghus, rundvisning og smagsprøve
1 x Lokalt besøg på Uldgården
1 x Eftermiddags kaffe / kage på færgen
Færge Svendborg - Ærøskøbing t/r og Storebæltsbroen t/r
HUSK badetøj! Hvis hotellet må holde sin swimmingpool åben – afhængigt af myndighedernes retningslinjer
- så får du måske brug for det!
Vi bor på: Ærø Hotel, Egehovedvej 4, 5960 Marstal, tlf. 6253 2406, www.aeroehotel.dk

************************************************
Uddrag af betingelser for rejser med Nordsjællands turistfart:
Gouda Afbestillingsforsikring*: Skal bestilles samtidigt med rejsen og giver mulighed
for, før rejsen påbegyndes at afbestille rejsen ved akut opstået sygdom mod lægeerklæring (for egen regning).
Den er IKKE en rejseforsikring.
Afbestillingsregler på vore busrejser: Mere end 60 dage før afrejse: - Det indbetalte beløb refunderes med
fradag af depositum. Fra 60 dage til og med 31 dage før afrejse: - 50 % af rejsens pris refunderes.
Fra 30 dage og frem til afrejse: - Hele rejsens pris er tabt.
Ændringer i rute og program, Ændringer i rute og program, samt prisstigninger og forhold vi ikke har nogen
indflydelse på, såsom f.eks. forsinkede og aflyste færger, lukkede seværdigheder, aflyste koncerter, vejrlig der
forhindrer gennemførsel af udflugter, tager vi forbehold for. Der byttes evt. om på rækkefølgen af besøg.
Forbehold: Ret til ændringer i rejseruter, datoer, priser osv. forbeholdes, hvis det af tvingende grunde skulle
være nødvendigt. Vi tager forbehold for trykfejl i programmer og på vor hjemmeside.

Teknisk arrangør: Vitus Rejser
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