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Sommerudflugt den 9. og 10. maj 2012 
(2-dages tur til Ærø) 

Program: 
 
Onsdag den 9. maj 
 
Mødested  
Kl. 9.30 Svendborg færgehavn (færge til Ærøskøbing afgår kl.10.15) 
 
Kl. 11.30 ankommer færgen til Ærøskøbing. Her vil der så holde en bus og vente på os. 
Efter at have stillet vores bagage i bussen, begiver os ind i selve Ærøskøbing, hvor vi 
skal rundt og opleve nogle af byens seværdigheder. Det kan her anbefales, bl.a. at af-
lægge Ærø museum et besøg (indgang koster 25,00 kr. per person).  
 
Kl. 12.45 vender vi tilbage til bussen, for at blive kørt en tur rundt på øen.  
 
Vi skal bl.a. på turen besøge et lille lokalt bryggeri (Rise Bryggeri), hvor vi vil blive vist 
rundt, og se hvordan de fremstiller deres eget øl, og der vil så samtidig være mulighed 
for at smage på nogle af deres produkter, hvis det ellers kunne have nogens interesse! 
 
Der vil også her ved bryggeriet blive serveret et par håndmadder, som forhåbentlig kan 
tage den værste sult. 
 
Kl. 15.30 ankommer vi så til Ærø Hotel i Marstal, hvor vi vil få anvist vores værelse. 
 
Kl. 18.30 er der middag på hotellet, bestående af 2 retters menu med et eller to glas vin 
(afhænger af på Arnes humør), og så er resten af aftenen ellers for egen regning. 
 
Torsdag den 10. maj 
 
Kl. 7.00 – 10.00. Stor morgenbuffet på Hotellet. 
 
Da Skipperbyen Marstal skulle være en fantastisk turistby, har vi valgt, at formiddagen frit 
kan bruges på at se på nogle af byens seværdigheder. Som nogle af de mest kendte se-
værdigheder, kan bl.a. nævnes, Søfartsmuseet, Marstals Navigationsskole, havnen og 
efter sigende skulle der også være en hel del spændende butikker. 
 
Kl. 13.00. Frokost på hotellet inkl. drikkevare 
 
Kl. 14.15 Afgang med bus fra hotellet 
 
Kl. 14.45 Afgang med færgen fra Ærøskøbing 
 
Kl. 16.00 Ankomst Svendborg Færgehavn 



 
  

 
 

 
 
Pris: Alt dette for kun 575,00 kr. per person (samme beløb for ledsager) 

 Beløbet bedes indbetalt senest den 30. april på kontonummer.  
  
Kørsel til og fra Svendborg færgehavn sker for egen regning, husk derfor evt. at aftale 
samkørsel. 
 
 

Af hensyn til bookning af hotelværelser m.m., skal vi have en hurtig tilbagemel-
ding. 
Det er derfor vigtigt, at vi senest mandag den 19. marts 2012 modtager jeres tilmel-
ding med oplysning om antal deltagere, samt om dobbelt- eller enkeltværelse.  
 

Vi håber igen i år på stor tilslutning til sommerudflugten, og ser frem til et par rigtige hyg-
gelige dage i gl. kollegaers samvær. 
 

Tilmelding til:   
  
Bjarne Hansen tlf. 22 43 47 77 eller mail: kimmie@paradis.dk  
Kay Martins tlf. 21 21 47 76 eller mail: kay.martins@webspeed.dk 

 

Når vi har modtaget det endelige antal tilmeldinger, vil der blive udsendt en deltagerliste 
til alle, så det vil være muligt evt. at lave aftaler om samkørsel. 
 
 
Mange hilsener og på forhåbentligt gensyn den 9. maj. 
På bestyrelsens vegne 
Kay Martins 
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