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
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