
Tag en tur 
til Aarø

• Natur og oplevelser • Vingård • Gårdbutikker
• Badestrand • Vandre- og cykelruter 

• Spise- og overnatningssteder

Gratis 
færgebillet
til et barn ifølge med 

en betalende voksen  – 
gælder for turister – 

oplys navn og adresse



Besøg Aarø 
– oplev naturen og roen

Kun 15 km fra Haderslev og 10 minutters sejlads fra Aarøsund ligger Aarø på ca. 2 × 3 km. 
Færgen sejler hver time, pris retur voksne kr. 38, børn kr. 18 og bil kr. 58 (der tages forbe-
hold for prisstigninger). På Aarø havn udlejes golfvogne, og på Brummers Gaard udlejes 
cykler og golfvogne. 

Oplev øen på de gode vandre-og cykelruter, gratis kortmateriale fås på havnekontoret i 
Aarøsund. Nyd dyre- og fuglelivet (vildtreservatet lukket 1.3.-15.7.), gå langs digerne (det 
er forbudt at gå på digerne) og se marsvinene tæt på kysten.

Se Bulladen fra 1600-tallet og den unikke stensamling helt tilbage fra oldtiden på Brum-
mers Gaard fra 1866, besøg „Julekirken“ eller brug energien på naturlegepladsen og 
jungleturen. Gå forbi Aarø Fyr, de smukke slægtsgårde og nyd landsby-floraen i de smalle 
gader. 

Besøg Årø Vingård, der dyrker og producerer vin. Du kan gå en tur i vinmarkerne, få 
smagsprøver og købe vin. Kig ind til Aarø Fiskerøgeri, Aarø Bigaard og Årø Galloway 
& Gårdbutik – køb kød, pølser, garn og ø-specialiteter eller til Aarø 70 – køb grøntsager.

Nyd maden på Café Brummer på Brummers Gaard, Aarøgård Kro og Café, Aarø Cam-
ping eller Aarøs Perle og Havnekiosk. Menukortene rummer alt fra ø-produkter og søn-
derjyske specialiteter til pizza, is og hotdogs.

Har du lyst til at blive en nat eller flere, er der Bed & Breakfast, ferielejligheder, sommer-
huse og Aarø Camping.

For grupper arrangeres guidede rundvisninger til fods eller i bus samt snapsture med 
smagsprøver.

Årøboerne glæder sig til at byde dig velkommen på øen, der hvert år arrangerer Aarø Kul-
ler (musikarrangementer), pinsejazz, irsk/skotsk musikfestival, grundlovsmøde, strand-
safari samt i 2015 madfestival. Se mere på: www.aaro.dk og i folderen: Aarøsund og Aarø.
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