
    

RejsefaktaRejsefaktaRejsefaktaRejsefakta: 
 

Pris:      Kr. 3.199,- 

Enkeltværelses�llæg:  Kr.    400,- 
 

Prisen inkluderer:Prisen inkluderer:Prisen inkluderer:Prisen inkluderer:    
Bus i 3 dage, kaffe og rundstykker 1. dag, overnatning på hotel i 2 næ(er med halv-

pension, entré �l Valdemar Slot, færge �l Ærø, Ø-rundtur på Ærø med lokalguide, 

madpakker 2. dag, færge �l Avernakø, Ø-rundtur med lokalguide på Avernakø, fro-

kost i den gamle skole på Avernakø 3. dag, a1ensmad på hjemturen 3. dag samt 

chauffør fungerende som rejseleder. 
 

Evt. øvrige entréer er ikke inkl. 

    

Best Western Hotel SvendborgBest Western Hotel SvendborgBest Western Hotel SvendborgBest Western Hotel Svendborg    

5700 Svendborg l Telefon 62 21 17 005700 Svendborg l Telefon 62 21 17 005700 Svendborg l Telefon 62 21 17 005700 Svendborg l Telefon 62 21 17 00    

www.hotelwww.hotelwww.hotelwww.hotel----svendborg.dksvendborg.dksvendborg.dksvendborg.dk    
Hotellet ligger i centrum af Svendborg by, og gågaden ligger lige udenfor døren. By-

ens mange smukke gamle gader, samt havnen ligger inden for kort gåafstand. Hotel-

let har 135 værelser fordelt på 4 etager. På hotellet findes elevator, bar og restau-

rant. Alle værelser har eget bad og toilet, TV, telefon, kaffe og te faciliteter, hårtør-

rer samt gra�s WIFI adgang.  

Hotel Svendborg 

Runeto1en 14 . 8210 Aarhus V . Tlf. 86 39 43 66   

Info@degraabusser.dk . Rejsegaran�fond nr. 2443 

Dejlig tur �l Danmarks smukkeste farvand. Vi oplever Tåsinge med Valdemar Slot 

samt øerne Tåsinge, Ærø og Avernakø.  

Vi skal bo på det dejlige Hotel Svendborg - midt i byen. 

rejs i godt selskab 

Kr. Kr. Kr. Kr.     

3.199,3.199,3.199,3.199,----    

Sydvestjysk Landbo Senior arrangerer Sydvestjysk Landbo Senior arrangerer Sydvestjysk Landbo Senior arrangerer Sydvestjysk Landbo Senior arrangerer     

3333----dages rejse �l dages rejse �l dages rejse �l dages rejse �l det Sydfynske Øhavdet Sydfynske Øhavdet Sydfynske Øhavdet Sydfynske Øhav    
Tåsinge Tåsinge Tåsinge Tåsinge ----    Ærø Ærø Ærø Ærø ----    Avernakø!Avernakø!Avernakø!Avernakø!    

    

24.06. 24.06. 24.06. 24.06. ----    26.06. 201926.06. 201926.06. 201926.06. 2019    



Opsamling:Opsamling:Opsamling:Opsamling:    

Ribe, pRibe, pRibe, pRibe, p----plads mellem kvickly og Føtexplads mellem kvickly og Føtexplads mellem kvickly og Føtexplads mellem kvickly og Føtex    kl. 07:15kl. 07:15kl. 07:15kl. 07:15    

Bramming, Industrivej 21Bramming, Industrivej 21Bramming, Industrivej 21Bramming, Industrivej 21            kl. 07:45kl. 07:45kl. 07:45kl. 07:45    

Korskroen v/ShellKorskroen v/ShellKorskroen v/ShellKorskroen v/Shell                kl. 08:00kl. 08:00kl. 08:00kl. 08:00    

 

1. dag1. dag1. dag1. dag    

E1er opsamling går turen �l Fyn og videre �l Svendborg. Under-

vejs nyder vi kaffe og rundstykke. (Husk at medbringe madpakke 

�l frokost). Her er �dligere �ders store fiskerflåde gennem de se-

nere år ski1et ud med flere og flere lystsejlere i havnene, og det 

mari�me miljø er med �l at skabe en hel særlig stemning specielt 

i sommerhalvåret. Vi kører over Svendborgsundbroen �l Tåsinge, 

hvor vi gør ophold ved Valdemar Slot. Nu går turen �l Svendborg, 

hvor vi indkvarteres på det dejlige Hotel Svendborg. Her vil der 

inden a1ensmaden være lejlighed �l at gå en tur i byen, den hyg-

gelige gågade ligger nemlig lige uden for døren.  A1enens middag 

nyder vi i hotellets restaurant. 

 

2. dag 2. dag 2. dag 2. dag     

I dag skal vi nemlig �l Ærø. Fra Svendborg sejler vi ud af Svend-

borgsund på en af landets smukkeste sejlture. Ærøs største 

a(rak�on er naturen. Kombina�onen af blide strandlinjer mod 

Det Sydfynske Øhav, og mere vilde og forrevne kyststrækninger 

mod Østersøen, bølgende bakker, inddæmmede nor og en impo-

nerende flora, der er ganske unik. På Ærø får vi en guidet ørund-

rejs i godt selskab 

Tilmelding senest d. 17. april 2019 �lTilmelding senest d. 17. april 2019 �lTilmelding senest d. 17. april 2019 �lTilmelding senest d. 17. april 2019 �l    
(dog e1er ”først �l mølle”-princippet)    

    

Telefon 70 21 20 40Telefon 70 21 20 40Telefon 70 21 20 40Telefon 70 21 20 40    

tur og oplever netop denne skønne og afvekslende natur. Under-

vejs bliver der frokoststop for at nyde de medbragte madpakker.  

Hen på e1ermiddagen er vi �lbage ved færgen og sejler hjem �l 

Svendborg, hvor der er a1ensmad på hotellet. 

    

3. dag3. dag3. dag3. dag    

E1er dejlig morgenmad må vi tage afsked med hotellet, men flere 

dejlige oplevelser i Danmarks smukkeste farvand venter! Vi kører 

nemlig �l Faaborg og sejler �l Avernakø. E1er ankomst �l øen mø-

der vi vores guide, der tager os på sightseeing rundt i landskabet, 

der er et paradis for får, geder, fasaner og tårnfalke. Vi kommer 

forbi Majtræet, et af øens særkender, en 20 m høj fyrretræstam-

me, der hvert år �l pinse tjæres og forsynes med friske kranse �l 

fejring af foråret og sommerens komme. På turen kører vi også 

over Drejet, en 800 m lang dæmning, der forbinder de 2 øer, der 

�lsammen udgør Avernakø. På Avernakø skal vi også hygge os 

med frokost, hjemme hos Gi(e vores guide. 

Sidst på e1ermiddagen tager vi færgen �lbage �l Fåborg, hvorfra 

vi kører op forbi Assens og videre �l Jylland. 

På den anden side af Kolding stopper vi og spiser a1ensmad, in-

den vi fortsæ(er det sidste stykke hjemad. 

rejs i godt selskab 


