
Ærø-Turen 3. - 5. september 2021 

 
I marts-nummeret af klubbladet fremgik det, at I ville modtage en ny og endelig beskrivelse 
af Ø-turen 2021 med tilmeldingsvilkår hen på forsommeren – selv om vi først skriver maj 
måned og temperaturerne lader en del tilbage at ønske, har bestyrelsen imidlertid besluttet, 
at nu må det være tid!  

      

Turens base: Ærø Hotel i Marstal  

Fredag -  kl. 14-16 Ankomst til Hotellet – Check ind kan ske efter kl. 14 

 kl. 16 Kaffe / The med Ærøpandekager 

 kl. 18:30 Middag med 2 retter, en halv flaske vin 

Lørdag - kl. 7-9 Morgenbuffet 

 kl. 9-17 Vi skal rundt og se på øens seværdigheder og undervejs bliver der 
  plads til både forfriskninger og en lækker frokost 

 kl. 19 Middag med 3 retter og vine ad libitum 

Søndag - kl. 7-10 Morgenbuffet – Check ud skal ske før kl. 10 

 kl. 10-12 En sidste seværdighed inden vi takker af for denne gang! 

NB: Der tages forbehold for mindre ændringer i programmet 



Priser 

Det samlede program lader sig realisere for den nette sum af kr. 2.500 pr. person eller kr. 
5.000 pr. par. Tillæg for enkeltværelse kr. 200 pr. overnatning / kr. 2.900 pr. person. 

Færgebillet fås hos ÆrøXpressen eller ruten Fynshav-Søby efter egen booking og betaling, 
reserver venligst plads online på www.aeroexpressen.dk (Tlf.: 7370 7800) eller  
www.aeroe-ferry.dk  (Tlf.: 6252 4000). 

Men – Færgebilletten t/r refunderes af hotellet ved ankomsten til Ærø Hotel, såfremt der er 
mindst 2 personer i bilen – billetten refunderes ikke for personer som rejser alene! 

 

 

 

 

Tilmelding og betaling 

Da Ærø er et eftertragtet ferie-/rejsemål har klubben måttet forhåndsreservere et pænt antal 
dobbeltværelser mod at betale depositum. 

Derfor skal endelig tilmelding følges af indbetaling af det fulde beløb senest den 15. juni til: 

KDAK’S konto i Skjern Bank: Reg. Nr.: 7780 konto nr. 2131977 

 

 

 


