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Oversigt over præsentationsmateriale
Følgende præsentationsmateriale er udarbejdet i projektet:

For Endelave:
Præsentationsfolder, A4-format, 4 sider
For Fejø:
Præsentationsfolder, A-5 format, 4 sider (2 sider i pdf)
For Mandø:
Præsentationsfolder, A4-format, 4 sider
Lejerskole-folderm, A4-format, 2 sider
Flyer, A5-format, 2 sider
For Sejerø:
Præsentationsfolder, A4-format, 4 sider
For Tunø:
Præsentationsfolder, A4-format, 4 sider
Aarø:
Flyer, A5-format, 2 sider

Herunder følger pdf-filer af ovenstående foldere (24 sider)

Besøg
Endelave
Solskinsøen
i Kattegat

Giv alle sanser en oplevelse
Lægeurter • Ø-produkter • Livsstil
Historie • Natur • Biologi

Velkommen til Endelave
– øen, du aldrig glemmer
Oplev en dag eller flere på Endelave og fornem roen og
stilheden. Færgeturen på en time giver en særlig stemning,
og Endelave byder velkommen med den gamle landsby
med gadekær, bondegårde og fiskerhuse. Her hilser man
på hinanden.
Endelave Lægeurtehave

Tag en rundtur i lægeplanternes historie fra oldtidens urtegård til middelalderens medicinhave, og se flere hundrede planter, hvoraf nogle
bruges i moderne lægemidler. Nyd de vildtvoksende lægeplanter, der
gror på Endelave, og som har været og bliver brugt medicinsk. Lægeurtehaven har en større produktion af krydderurter, som tørres i eget
tørreri og forarbejdes til en række spændende økologiske specialiteter,
der bl.a. kan købes i havens butik. Masser af sommeraktiviteter, temadage, økologiske madaftener, presning
af æblemost m.m. For grupper arrangeres rundvisninger i haven og kurser: „Vilde urter ind i køkkenet“ –
„Dyrkning og brug af krydderurter“ og mange andre temakurser.
www.endelave-laegeurtehave.dk – 75 68 96 95

Købmandsgården

Hør historien om Per Hensens passion for plader og afspillere og se 37
grammofonafspillere – unikke kunstværk. 75 68 92 72

Endelave Museum

I den gamle præstegård fra 1741 findes en fin samling af gammelt indbo og brugsting samt genstande fra
øens landbrug, jagt, fiskeri, søfart og befolkning. Se også museets særudstilling om Endelave i krigsårene
1940-1945 samt den store udstilling om Agdas forlis i 1944 – den største danske skibskatastrofe under 2.
verdenskrig, hvor alle 14 ombordværende mistede livet. Museets frivillige fortæller gerne om øen og dens
historie. www.endelave-museum.dk
75 68 90 33 / 21 66 52 99

Endelave til fods eller på jernhesten

Der er gode muligheder for at vandre både langs kysten og i naturområderne. Snekkerbjerg er øens
højeste punkt med 8 m over havet, så cykelturene er
en nydelse. Cykler kan lejes på havnen eller hos Team
Endelave. Kort over cykelruter, se hjemmesiden.

Endelave Kirke

Kirken er bygget omkring år 1400, og tårnet er opført i 1931.
Den gamle egetræsdør er måske lige så gammel som kirken.
En smuk prædikestol fra 1500-tallet og to kirkeskibe smykker
kirken. Kirkens historie formidles af kirkeværgen.
www.sogn.dk/endelave – 75 68 90 66

Endelave Flet

Se, hvordan Lene Iversen arbejder med det unikke håndværk til Poul
Kjærholms stole, der leveres direkte til Fritz Hansen. Værkstedet er
indrettet i Skippergården fra 1777. Her fortæller Lene Iversen gerne
om arbejdet med peddigrør, designerlampen „Insula Light“ samt
spændende konsulentopgaver.
www.endelaveflet.dk – 51 55 66 08

Team Endelave

For grupper arrangeres oplevelsesture i prærie- eller traktorvogn. Teambuilding, skattejagter, events, der kan kombineres
med overnatning og bespisning, planlægges efter aftale.
www.endelavebb.dk/TeamEndelave.php – 75 68 91 55

Smag på Endelave – Højskole à la Endelave

Et eksklusivt udvalg af ø-produkter og kurser: „Lav din helt egen
sennep“ – „Lav din egen melblanding“. Tag en eller flere højskoledage
med spændende emner, som livsstil, natur, spis af og i naturen samt
miljø og bæredygtighed.

Tanggården – Endelave Tang

Et enestående udvalg af tang og tangprodukter. Gå med på strandsafari, hør om produktionen af tang og øens naturlige ressourcer. For
grupper sammensættes et helt særligt program efter ønsker.
www.smag-paa-endelave.dk
www.endlave-seaweed.dk
75 68 90 03 / 50 40 94 70

Naturen

Overalt på øen findes de vilde
kaniner, der kom til øen i
1920´erne. Hede, fyr og plantager
veksler mellem kyst og overdrev
på Øvre – det 300 tønder land
store naturområde, der er fredet
og har et rigt fugleliv. Flaskens
strandeng har masser af planter
samt ande- og vadefugle, og i
Troldeskoven vokser de gamle
krogede træer – heraf navnet.

Endelave Naturcenter

Få viden om og oplevelser i naturen. Se udstillingen om Endelaves
enestående natur og få svar på, om Endelave er en solskinsø, og hvorfor øen er naturbeskyttet? For grupper arrangeres med naturvejleder
fugletur, 3-timers naturcykeltur og 2 timers naturværksted samt
traktortur og foredrag om natur- og øemner.
www.endelavenaturcenter.dk – danna_borg@hotmail.com
24 84 93 92

Endelave byder velkommen
Endelavitterne er klar til at lave en spændende tur eller et unikt ophold for jer. Kontakt en af os, og vi laver et program lige efter jeres ønsker.

Louisenlund – Endelave

I caféen serveres hver dag friske varer
fra røgeriet: De berømte fisketallerkener,
lækre stjerneskud eller andre lækre menuer samt kaffe og kage.
Selskaber op til 32 personer modtages gerne mod forudbestilling.
I røgeriet stort udvalg af ferske og røgede fisk samt lækre oste.
Fra Gårdbutikken sælges forskellige ø-specialiteter og produkter
fra De 5 Gårde samt glaskunst – glaspuster John Poulsen, Sydals.
Bed & Breakfast i nyindrettede værelser.
www.endelavefisk.dk – 24 60 17 81 –Kongevejen 65

Endelave Kro & Gæstgiveri
Kroværten, der er kok, tilbereder klassisk
og moderne mad i en raffineret forening
og med spændende detaljer. Nyd maden
i krolokalerne eller på terrassen i bedste
caféstil. Følg samtidig med i ølivet, hvor alle kender hinanden.
Arrangerer gerne PopUp Dinner i spændende omgivelser. Nyd et
ophold – 11 dobbeltværelser, 6 med havudsigt.
www.endelave-kro.dk – 75 68 90 21

Mejerigården Café/Café M
Endelave Camping & Hytteferie
Hjemmelavede danske retter og specialmenuer samt burgere og nachos serveres
i caféen, hvor galleriets udstilling med
skiftende nationale kunstnere kan opleves. Hytter med havudsigt og overdækket terrasse. Campingpladsen ligger tæt på by
og havn. Nyd naturen og vandet ved den børnevenlige strand.
Musik- og madarrangementer, se hjemmesiden.
www.mejerigaardencafe.dk – www.endelavecamp.dk – 24 46 64 65

Godset Louisenlund er bygget i 1797
og har været i familien Schildknechts
eje frem til 1903. I nogle år ejede Vejle
Kommune godset, og der var feriekoloni for børn. Nu privatejet til udlejning med 56 sovepladser til
skoler, familiefester eller firmaarrangementer. Industrikøkken
med alle faciliteter, opholdsstuer, konferencerum og en stor flot
lade med borde og stole. Nyd også den uspolerede natur med
badestrand og tag bare fiskestangen med.
www.louisenlund-endelave.dk – 30 91 90 14

Kærhuset på Endelave
Centralt beliggende ved øens gadekær
og børnevenlig strand med gode fiskemuligheder. Stort hus med moderne
faciliteter, to badeværelser, køkken
og stue samt 6 værelser til 12 personer. I den gamle stald er
indrettet sovesal til 9 personer, mindre køkken samt fællesrum
til 26 spisende. Kan lejes samlet eller særskilt. Muligheder for
fritidsaktiviteter på stor grund.
www.kaerhuset-endelave.dk – 40 82 93 99

Oasen
Endelaves grillbar er beliggende ved havnen. Spil minigolf eller
nyd udsigten over havet. Cykler udlejes.
www.cykler-minigolf.dk – 24 67 42 12

Endelaveservice
Service og udlejning af feriehuse.
www.endelaveservice.dk – 71 52 51 52

Endelave Flyveplads
For flyvende gæster camping, tekøkken
samt toilet og brus med koldt vand.
Cykler til rådighed. Ingen flyleder eller
radio. 97 34 32 33 – toftair@mail.dk

Besøg også:

Glashuset – Birkunst – Kongevejen 40
Se og køb unikt, smukt og sjovt glaskunst fra eget værksted.
Smykker, billeder og brugskunst.
www.birkunst.dk – 29 45 81 21

Endelave Færgefart
Kiosk om bord.
www.endelave.dk – 75 68 91 75

Kongevejens Elitekøbmand – Kongevejen 17
Dagligvarer, frugt og grønt. 51 22 02 82

Endelave Havn

Købmandsgården – Kongevejen 10

Plads til 100 gæstesejlere, stor terrasse med køkkenfaciliteter
og grillpladser.
www.endelavehavn.dk – 75 68 91 50

Vin og delikatesser. 75 68 92 72

Pilegården – Vesterby 49
Økologiske grøntsager og mel samt Merino uldgarn. 24 62 87 50

Sammenslutningen

Vincent – Vesterbyvej 28
Spændende delikatesser og is. 28 49 86 30

Endelave Alternativ Wellness – Vesterby 37
Afstressende og afslappende behandlinger. 21 46 43 31

af Danske Småøer

Se mere på: www.endelave.dk

Fotos bl.a. Leif Richter. Layuot: Dyhr Grafisk Tegnestue. Tekst: Ø-turismeambassadør Britta Leth

Endelave Fiske- & Røghus
– Røghuscaféen
Gårdbutik – Bed & Breakfast

Kys havet
på munden

Tag en dagstur – et ophold – hold kursus
– firmarrangement – julefrokost på
Mandø – Perlen i Nationalpark Vadehavet

kursus mandø ny.indd 1

12/11/14 11.04

Unikke oplevelser på Ma
Oplev en dag eller flere på Mandø i unikke naturrammer og få helt specielle oplevelser. Det hele starter med turen i traktorbussen til Mandø.
Tidevandet bestemmer, hvornår I kører flere kilometer hen over havbunden for til sidst at passere øens høje dige. Og her er det lige, at uret holder
op med at gå. Tiden står fuldstændig stille...
Mandø på 7,6 km2 ligger i Vadehavet, der er optaget på Unescos prestigefyldte liste over verdens kulturarv. Her midt i den enestående natur er
freden og roen.
Kys havet på munden

Med hestevogn tager vi turen til bankerne og finder østers, der ikke er fødevarekontrolleret, og spisning sker på eget ansvar og risiko. Vi griller og spiser dem til et glas boblende
champagne, der åbnes med en sabel. At spise østers er som at kysse havet på munden. Få
en unik naturoplevelse, se sælerne på bankerne og hør om historiens tragedier ved Stormflodssøjlen. Hvis I ønsker det, kan I tage turen tilbage til fods.

Sælsafari

Oplev sælerne i Vadehavet og se, hvordan sælerne nyder det på sandbankerne eller bevæger
sig elegant i havet. Nogle gange er de så nysgerrige, at de kommer tæt på, men medbring
gerne kikkert. Tag gummistøvlerne på og mærk havbunden under fødderne. Få en fantastisk naturoplevelse med hestevognen til sælbankerne eller traktorbussen til Koresand.

Æ swot kammer – Æ k´øn dons

Besøg Mandøhuset, som er et gammelt skipperhjem fra 1800-tallet. Oplev stuerne med
de specielle navne og nyd atmosfæren – det er som om, at skipperfamilien lige er gået ud
ad døren. Se også udstillingerne: Redningsvæsenets historie – Strandingerne ved Mandø –
Mandødragterne – Historierne fra 2. verdenskrig – Skibsmodellerne.
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Mandø
Frisk luft blandt fiskehejrer og strandskader

Tag en cykeltur rundt på Mandø langs havdiget, oplev naturen
og dyrelivet. Se fiskehejrerne spankulere rundt i det lave vand
ved ebbevejen, og strandskaderne hoppe omkring blandt kveller – øens helt specielle strandurt. Nyd turen med en picnickurv
med Mandø-øl.

Historiske og unikke oplevelser

• Oplev den hollandske mølle, der er nænsom restaureret og stadig maler mel.
• Besøg Mandø Kirke og se fire skibsmodeller bygget af
mandøboere, der har sejlet med skibene.
• Kig forbi Redningsstationen med en husflids- og
souvenirbutik.
• Se natur- og historieudstillingen på Mandø Klithus.

Guidede ture

Besøg stormflodssøjlen, redningsstationen, kirken, den gamle
skole og præstegård på en vandring på ca. 1 km. Hør om øens
spændende historie fra 1634 og frem til i dag. Kontakt Mandø
Bussen eller Mandø Kro & Traktorbusser, der begge arrangerer
guidede ture for grupper og efter specielle ønsker såvel til fods
som transporteret.

Stilheden og stjernerne

Tænk at være i et med naturen. På Mandø kan I nyde stilheden,
bliv kun forstyrret af naturens lyde og ganske få gange en traktor eller bil. Tag en aftentur og nyd stjernerne i nattens stilhed
og mørke – uden kunstigt lys.
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Mandø byder velkommen
Mandøboerne er klar til at lave et unikt ophold til jer.
Kontakt en af os, og vi laver et specielt program lige efter jeres ønsker.

Mandø Event • 23 25 53 75
Hestevognsture og ture til sælbankerne samt østersog champagneture. Se pakkketure og dato for østersog sælture på hjemmesiden. Laver gerne specielle
arrangementer for grupper.
www.mandoevent.dk – benny@mandoevent.dk
Mandø Museum • 61 31 95 02
www.mandoehuset.dk – vibu@mail.dk
Bed & Breakfast Mandø • 23 46 94 08
6 luksuslejligheder med 2-4 senge. Flot fællesrum til
familiearrangementer og kurser. Her er projektor og
kursusfaciliteter.
www.bb-mandoe.dk – mail@bb-mandoe.dk
Oplev Mandø • 40 13 80 25
Hus med tre dobbeltværelser.
www.oplevmandoe.dk – jebi@jebi.dk
Mandø Camping & Feriehuse • 75 44 51 02
www.mandoebrugs.dk – e-k-mandoe@hotmail.com
Mandø Ferielejlighed • 75 42 40 28
6 senge og landkøkken.
www.mandoferielejlighed.dk
m.l.andersen@andersen.mail.dk
Mandø Bussen/Traktorbussen • 75 44 51 07
Transport til og fra Mandø samt ture på Mandø. For
individuelle og grupper book heldagsture med spisning
på Klithus Mandø og guidede ture. Guiderne er født
og opvokset på øen og fortæller om øens spændende
historie. Lej cykler og oplev den enestående natur.
www.mandoebusen.dk – info@mandoebussen.dk

Mandø Ferieudlejning • 23 26 23 92
4 ferielejligheder til 4 personer.
www.ek-ferie-udlejning.dk
kontakt@ek-ferie-udlejning.dk
Ferie Mandø • 23 82 60 99
www.feriemandoe.dk – stensig@stofanet.dk
Mandø Hø Hotel • 51 20 11 33
10 senge og staldplads til heste
www.koresand.dk – lars@koresand.dk
Mandø Kro & Traktorbusser • 61 66 56 75
Kro med restaurant og værelser. Individuelle
og grupper samt fest, selskaber, heldagsture og
weekendophold. Transport til og fra Mandø, sælture
til Koresand. For grupper over 20 personer guidede
vandringer med lokal guide.
www.mandoekro.dk – martin@mandoekro.dk
Klithus Mandø • 75 44 53 54
Café, restaurant, 12 dobbeltværelser med eget bad
og toilet, sovesale med 28 og 46 senge samt wellness
med udendørs spa og sauna.
www.klithusmandoe.dk – klithusmando@mail.dk
Mandø-kurven • 23 25 53 75
Mandø-kurven indeholder de gode specialiteter fra
Mandø, fx. øl krydret med naturprodukter plukket
på Mandø, kød/pølse fra marsklammene eller -studene, og marmelade lavet af bær plukket i hegnene på
Mandø. Også kvellersalt fra strandengene og Mandøsæben med tæller fra lammene er unikke produkter i
Mandø-kurven.

Sammenslutningen

af Danske Småøer

Se mere på: www.visitmandoe.dk
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Lejrskole på Mandø
Perlen i Nationalpark Vadehavet
Giv eleverne et anderledes lejrskoleophold, hvor de kommer tæt på naturen. Her er
de aktive og får masser af viden ved selv at gøre tingene og røre ved naturen.
De unikke oplevelser starter med traktorbussen til Mandø. Tidevandet bestemmer, hvornår I kører flere kilometer hen over havbunden for til sidst at passere øens
høje dige. Og her er det lige, at uret holder op med at gå. Tiden står fuldstændig
stille....., og eleverne kan slippes løs i naturen.
Vaden i flow

Med hestevogn kører vi til vaden, hvor vi udforsker
naturen. Vi har net, spande, skovle og rejenet med
os og finder muslinger, krabber samt andre dyr, som
lever i og af Vadehavet. Oplev masser af sæler, hør om
historiens tragedier ved Stormflodssøjlen og få viden
om digebrud, oversvømmelser og tidevandet. Hvis I
ønsker det, kan I tage turen tilbage til fods.

Æ swot kammer
– Æ k´øn dons

Få en rundvisning i Mandøhuset og
se, hvordan skipperfamilien levede i
1800-tallet. Kustoden giver en levende
beskrivelse af rummene med de specielle navne og fortæller historien om redningsvæsenet og strandingerne.

Dronning Dagmar

Se, hvor prinsessen, der senere blev Dronning
Dagmar, blev sat i land. Hør og syng de gamle
folkeviser om dronningen, som havde stor empati og ømhed for folket.

Historiske og unikke oplevelser

• Oplev den hollandske mølle, der er nænsom
restaureret og stadig kan male mel.
• Besøg Mandø Kirke og se fire skibsmodeller
bygget af mandøboere, der har sejlet med
skibene.
• Kig forbi Redningsstationen, der har en
husflids- og souvenirbutik.
• Se natur- og historieudstillingen på Klithus
Mandø.

Cykeltur med fiskehejrer og
strandskader

Med biologilæreren cykler vi Mandø rundt
langs havdiget og ser på naturen og dyrelivet. Se
fiskehejrerne spankulere rundt i det lave vand
ved ebbevejen, og strandskaderne hoppe omkring
blandt kveller – øens helt specielle strandurt.

Stilheden og stjernerne

Mandø Museum

Bliv inspireret og læs beskrivelser på:
www.mandoehuset.dk – vibu@mail.dk
61 31 95 02

Mandø Bussen/Traktorbussen

Transport, cykeludlejning samt booking af ture og
guider, der fortæller om Mandøs historie og natur.
Arrangerer gerne hele lejrskoleopholdet med
oplevelser, ophold, mad og transport.
www.mandoebussen.dk – info@mandoebussen.dk
75 44 51 07

Mandø Kro & Traktorbusser

www.mandoekro.dk – martin@mandoekro.dk
61 66 56 75

Klithus Mandø

Afd. A – værelser med 12, 14 og 16 senge samt 2
dobbeltværelser. Afd. B – værelser med 8, 8 og 10
senge samt 2 enkeltværelser. Køkkenfaciliteter til
rådighed. Der laves også gerne mad til eleverne og
lærerne.
www.klithusmandoe.dk – klithusmando@mail.dk
75 44 53 54

Tænk at være i et med naturen. På Mandø kan I
nyde stilheden, bliv kun forstyrret af naturens
lyde og ganske få gange en traktor eller bil. Tænd
bålet, bag snobrød og se stjernerne i nattens
stilhed på den mørke himmel uden kunstigt lys.

Mandø Camping og feriehuse

Mandø Event

4 ferielejligheder til 4 personer samt opredning.
www.ek-ferie-udlejning.dk
kontakt@ek-ferie-udlejning.dk
23 26 23 92

Udforsk vaden med biologilærer, kom med på sælog hestevognsture, studer sælerne på tæt hold
og hør om kultur- og naturhistorien. Arrangerer
gerne hele lejrskoleopholdet med oplevelser,
ophold, mad og transport.
www.mandoevent.dk – benny@mandoevent.dk
23 25 53 75

Hytter, shelters, fællesrum og køkkenfaciliteter.
www.mandoebrugs.dk – e-k-mandoe@hotmail.com
75 44 51 02

Mandø Ferieudlejning

Mandø byder velkommen

Mandøboerne er klar til at give dig og din klasse et
unikt ophold. Kontakt en af os, og vi laver et specielt
program efter jeres ønsker.

Sammenslutningen

af Danske Småøer

Se mere på: www.visitmandoe.dk – www.mitvadehav.dk

Tunø
Den bilfri ø i Kattegat
Nyd roen og freden
Oplev den skønne natur

Tag en dagstur eller et ophold på Tunø
Hold kursus, firmaarrangement
og julefrokost på Tunø

Nyd skøn natur og få
Inviter dine kunder, medlemmer eller medarbejdere på en
enestående tur til Tunø – den bilfri ø i Kattegat.
Alt foregår i et helt andet tempo, så I kommer simpelthen til at
slappe af og nyde roen.
Her er rammerne for både små og store grupper, og udover et
særligt ophold kan Tunø byde på:

Historisk rundvisning –
besøg Tunø Kirke, Stenhuset og Tunø Museum

Få en rundvisning med øens guide, Hanne Tromborg Thaysen. Hun fortæller om kirken med det specielle tårn, en kombination af kirke- og fyrtårn
og giver dig et indblik i øens historie. Hør om Tunøs specielle rolle, den var
først en af de hellige øer, hvor guderne boede i Bronzealderen og blev senere
en hemmelig vikingebastion, hvor berømte konger som Harald Blåtand og
Svend Tveskæg havde deres skibsværksteder og hærstyrker. Rundvisningen
slutter med et besøg på Tunø Museum og i Stenhuset.
www.tunøguiden.dk – tromborgthaysen@mail.dk – 86 55 31 41

Fru Nielsen

Striktrøjer, tøj, smykker,
glas- og brugskunst.
fru.nielsen@mail.dk
24 69 54 85

Tunø – flora og fauna

Med traktorbussen eller på cykel går turen til Stenkalven og Nørreklint. På en vandretur opleves skoven, der nærmest er en urskov med de vilde kaprifolier. Tag turen med guide Hanne Tromborg Thaysen,
hun kender hver eneste krog på øen. Hør om øens
dyre- og fugleliv samt den sjældne alkefugl tejsten og
den grønbrogede tudse.

Fåre- og sneglefarm

Besøg Susanne og Bent og hør om,
hvordan de blev øboer. Se deres snegleog fårefarm og oplev deres passion for
fårene af racen Oxforddown.
www.sologruppen.dk
bent@solo-gruppen.dk
86 99 37 11 / 40 83 37 11

Traktorbusserne – Traxa

Der er ingen biler på Tunø, men
traxaen – en traktor med ladvogn
kører gerne med øens gæster. Oplev
øen på en helt speciel tur i åbne eller
lukkede vogne.
29 25 21 79 – 61 36 99 19

få unikke oplevelser
Vandre- og cykelture

Der er fine stier til vandre- og cykelture, og cyklerne kan lejes på
øen. Indånd den friske luft og hør naturens lyde. Vandreturen
kan nydes langs vandet og igennem flotte skovområder, hvor
der også kan cykles. Enkelte steder er stierne dog så smalle, at
du må trække cyklen, men så er der mere tid til at nyde naturen.
Rutekort – se hjemmesiden www.tunoeturist.dk.
Udlejning af Winther-cykler – 86 55 30 08

Stalden – Tunø Minigolf

Spil minigolf eller petanque, nyd is og hjemmelavede isvafler, pølser og toast samt kolde og
varme drikkevarer. Bytning af køleelementer.
minigolf@mail.dk – 86 55 30 57

Ophold på Tunø giver god appetit
Den friske luft og opholdet på Tunø giver en
sund appetit. Nyd maden på øens spisesteder,
der også gerne leverer mad ud af huset.

Thunø Kro

Alsidigt menukort. Tunø lam, dyrekød og fisk.
www.thunøkro.dk – hougard@post10.tele.dk
86 55 30 30

Gæstgiveriet „Det Gamle Mejeri“

Menuer tilberedt af lokale råvarer.
www.tunoe-mejeri.dk – mail@tunoe-mejeri.dk
86 55 30 49

Tunø Røgeri

Spisested og fiskebutik på havnen. Traditionel
røgning i brændefyrende ovne med rødel fra Tunø
Mose. Se åbningstider m.v.:
www.facebook.com /Tunø Røgeri – 60 80 40 65

Tunø Købmandsgård

Hyggelig kaffestuen, friskbagt kage, sandwich og sodavand.
Dagligvarer leveres ved bestilling senest en uge før.
tunokobmandsgaard@gmail.com – 86 55 30 05

Kursus- og overnatningssteder
Kontakt de enkelte steder og få et specielt tilbud
Blåkærgård –
Tunø Ferie- og Kursuscenter

Blåkærgård ligger midt på Tunø i den smukke fredede
natur. Velegnet til firmaudflugter og kurser, familiefester, ferie med vennerne og lejrskoler. Indrettet med
50 senge i 15 værelser, 5 badeværelser, spisesal med
plads til ca. 60 personer, opholdsstue og veludstyret
køkken. Store græsarealer til udendørsaktiviteter, og
ved kæret er der bålplads. Udsigt til Aarhus og 400 m
til fin badestrand. Priseks. for 30 personer: Hverdage
kr. 2.500, weekend kr. 6.500 og uge kr. 13.500 (ekskl.
el og rengøring samt sengelinned).
www.tunoe.dk – tunoefericenter@tunoe.dk
22 32 62 26 / 24 26 62 23

Degnegården

En gammel bindingsværksgård, der er indrettet til
overnatning. I hovedbygningen er der 11 sovepladser
og i de to sidebygninger henholdsvis 6 og 8 sovepladser. Nyopført lækker bolig til fire personer ligger ud til
Søndenom. Alle steder med køkken, stue og badeværelse. Priser fra kr. 550 pr. bolig pr. døgn ekskl. el og
varme samt slutrengøring.
www.degnegaarden.dk – jc@degnegaarden.dk
24 27 73 92

Gæstgiveriet – Det Gamle Mejeri

Hyggelige dobbeltværelser på det gamle mejeri kan
blive rammen om opholdet på Tunø. Der er trådløs
internet i hele huset. Hold kursus- eller virksomhedsarrangement i restaurantens lokaler eller på
Ølykkecentret. Dobbeltværelse kr. 600 pr. nat.
www.tunoe-mejeri.dk – mail@tunoe-mejeri.dk
86 55 30 49

Tunø Bed & Breakfast

Hos Tunø Bed & Breakfast er der fire dobbeltværelser, der er charmerende indrettet i forskellige farver
og med MariMekko sengelinned. Kr. 400 pr. værelse
(vinter) og kr. 600 pr. værelse (sommer). Fællesrum
til afslapning.
www.tunøbb.dk – lrekly@aarhus.dk – 29 20 40 85

Tunø byder velkommen

Tunboerne er klar til at lave et unikt ophold. Kontakt en af os, og vi laver et specielt program lige efter
jeres ønsker.

Sammenslutningen

Se mere på: www.tunoeturist.dk/www.visitodder.dk

Layuot: Dyhr Grafisk Tegnestue. Tekst: Ø-turismeambassadør Britta Leth

af Danske Småøer

Tag en tur
til Aarø

Gratis
færgebillet

til et barn ifølge med
en betalende voksen –
gælder for turister –
oplys navn og adresse

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

Kort K50 Geodatastyrelsen

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 forbehold 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 Brummers 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 Camping eller Aarøs Perle og Havnekiosk. Menukortene rummer alt fra ø-produkter og sønderjyske specialiteter til pizza, is og hotdogs.
Har du lyst til at blive en nat eller flere, er der Bed & Breakfast, ferielejligheder, sommerhuse 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 Kuller (musikarrangementer), pinsejazz, irsk/skotsk musikfestival, grundlovsmøde, strandsafari samt i 2015 madfestival. Se mere på: www.aaro.dk og i folderen: Aarøsund og Aarø.
Sammenslutningen
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