
Kære formand

Har du lyst til at give dine medlemmer unikke oplevelser på Tunø?

Vi vil gerne invitere dig på en gratis præsentationstur til Tunø: 

Tirsdag, den 16. september 2014, kl. 8.45 – 17.40

Vi mødes kl. 8.45 i Hov ved Tunøfærgen, så 
vi er klar til afgang kl. 9.00. På sejlturen ser-
veres der kaffe og rundstykker, og den friske 
havluft kan nydes. På øen uden biler vil tra-
xaen – en traktor med vogn – køre op til 
Tunø by med det hyggelige gadekær og de 
tætliggende huse. 

Her byder øens guide, Hanne Tromborg Thaysen 
velkommen, viser rundt og fortæller om kirken med 
det specielle tårn, en kombination af kirke- og fyrtårn. 
Med underholdende fortælling giver hun dig også et 
indblik i øens historie og viser Tunø Museum samt 
Stenhuset. 

Frokosten nydes på Gæstgiveriet, Det Gamle Mejeri,
hvor værelserne også kan ses, og Fru Nielsen med 
tøj og brugskunst kan besøges. 

Turen fortsætter til Blåkærgård, hvor Knud Olesen vil vise rundt og fortælle om muligheder for 
afholdelse af fester, arrangementer og kurser. Her er 50 senge, spisesal, opholdstue og 
veludstyret køkken. 

På Stenkalven kan du nyde den skønne natur samt udsigten til Nørreklit, Aarhus samt Tunø 
Knob med en halv snes 63 m høje vindmøller. Her fortæller Hanne Tromborg Thaysen om 
naturen og fuglelivet på øen samt den sjældne alkefugl – tejsten.  



Turen tilbage til Tunø by kan ske med traxa eller til fods igennem skov- og moseområdet. Efter 
den friske luft serveres der en forfriskning på Tunø Købmandsgård, og værelserne på Tunø 
Bed & Breakfast samt lejlighederne på Degnegården kan ses. Kaffe og kage serveres på 
Thunø Kro.  

Ved havnen kan øens fine grøntsager købes, og der bliver tid til at købe friskrøget fisk i det 
nye røgeri. 

Kl. 16.40 stævner Tunøfærgen ud fra den bilfrie ø, og efter en oplevelsesrig dag håber vi, at 
du i samarbejde med os har lyst til at arrangere en tur i 2015 for foreningens medlemmer. 

Tilmelding efter først til mølle-princippet til bl@danske-smaaoer.dk eller 40 11 53 62 senest 
den 9. september 2014.  

De bedste hilsener
Turistvirksomhederne på Tunø

Tunøfærgen
Ø-turismeambassadør Britta Leth 


