
Oplevelsesturisme 
 

Erfaringer med 
gruppeture 

på Årø Vingård 



Oplevelsesturisme 
 Lidt om Årø Vingård: 

 Vingården etableret i 2004 – plantede 800 vinstokke 
 Målet var udvikling af flere turister til Årø 
 Øen var på det tidspunkt langt nede 
 Søgte og fik Ø-midler og LAG-Midler (Leader+) 
 Planen var at være klar til turister i 2007 
 Plantede yderligere planter foråret 2007 – ca. 1 ha i alt 
 Etablerede Ø-butik og eget godkendt vineri 
 Opførte et ”orangeri” til vinsmagninger/foredrag i 2006 
 Åbnede i pinsen 2007 
 Allerede første år ca. 750 til vinsmagning – stort set uden 

ret meget egen vin! 
 



Oplevelsesturisme 
 Lidt mere om grundlaget for Årø Vingård: 

 Konceptet var fra starten – et Ø-koncept 
 En Ø-butik med varer fra de andre småøer 
 Grundlaget derfor et samarbejde med producenter fra de 

andre danske småøer. 
 Var med til at etablere Småøernes Fødevarenetværk 
 Næste step var her udvikling af oplevelsesturisme med 

udgangspunkt i egen ø-fødevareproduktion 
 Udvikling af konceptet: Ø-specialitet 
 Har derfor den eneste dansk vin som er en Ø-specialitet! 

 



Oplevelsesturisme 
 Lidt om medierne: 

 Det har været let at komme i medierne – god ø historie 
 Aviserne ringer selv for en historie 
 TV Syd har lavet flere udsendelser – allerede i 2007 
 Senest i 2013 Puk og Herman og regentparrets besøg 

 
 Jeg tror en betingelse for succes er synlighed 

 Også i forhold til busselskaber 

 Det er vigtigt at man her er ærlig og har en god historie 
 Og ikke mindst er i stand til at give kunderne en oplevelse 
 Så kommer resten af sig selv – også kunderne! 

 
 Vi har stort set ikke annonceret i hele perioden 



Oplevelsesturisme 
 Udfordringer ved grupper i bus: 
 Plusser for Årø: 

 Årø har en meget kort sejltid – ingen reservation 
 Færgen er god til at sejle ekstrature med busser 
 Billigt at tage bus med færgen – kr. 165,- plus personer 
 Rabat ved grupper over 20 

 
 Har flere gode muligheder for bespisning 
 Og en dejlig natur at vise frem 
 Tilbyder også transport med Ø-bussen (traktor m. vogn) 

 



Oplevelsesturisme 
 Udfordringer ved grupper i bus: 
 Minusser: 

 At modtage 50 – 60 personer stiller krav til logistikken 
 Nogle kommer bare uden aftale – fordi der er brug for et 

break på turen 
 Med vores placering er turen ofte i kombination med en 

tur over grænsen – har derfor købt ind. 
 Alle skal på toilettet, når man kommer – kun et toilet? 
 Hvis ø-butikken ikke er stor nok til så mange – så et 

problem – overfyldt uden salg. 
 Pas på du ikke bliver en nyttig idiot ved at servicere 

busser som kommer forbi uden at der lægges betaling. 
 Busarrangøren har jo sørget for sin betaling! 

 



Oplevelsesturisme 
 Udfordringer ved grupper i bus: 
 Derfor: 

 Modtag ikke flere end du kan servicere – sig hellere fra! 
 Kun ved at give folk en oplevelse får du flere kunder 
 Sørg altid for at der er lavet aftaler i forvejen 
 Også om hvad man forventer 
 (en tur i vinmarken – en fortælling – et glas) 
 Busarrangøren kan have lovet mere end du ved 

 
 Årø oplever nu at rigtig mange laver aftaler med 

busselskaber vedr. ture til Årø – meget glædelig udviking! 
 


	Oplevelsesturisme
	Oplevelsesturisme
	Oplevelsesturisme
	Oplevelsesturisme
	Oplevelsesturisme
	Oplevelsesturisme
	Oplevelsesturisme

