ØRUNDTUR TIL DANSKE SMÅØER
ØER 2018
fra d. 10. til. d. 21. juni 2018
Søndag eftermiddag D 10/6 vi mødes i Ribe og kører på låningsvejen til Mandø.
Mandag d 11/6:
11/6 Tager vi på sælsafari i hestevogn.
Vi graver sandorm. Vi fanger rejer og spiser dem.
Lokalguiden
okalguiden fortæller hele vejen om Mandø,
fuglelivet, digerne, stormfloderne, sælerne og meget
mere. Der er masser af sæler. Hvis vejret tillader det
ser vi solnedgang på turen kl. ca. 21:00. Husk Jakken
Tirsdag d 12/6: Guidet gåtur. Historisk og kulturhistorisk til Mandø
mølle og museum. Der fortælles bl.a. om byens
b
/ øens udvikling,
befolknings- og erhvervsmæssig.
Onsdag d 13/6: Nyder
yder vi dagen på øen kl.18.30 kommer de lokale med
alt til en fed grill aften. Lokalt lam, økologiske grøntsager, spændende
krydderurter. Menuen
en består af hovedret, dessert, inkl. 1/2 liter lokal øl
og gode historier.
Torsdag d 14/6:
14/6 Vii kører fra øen inden højvande indtræder, og
fortsætter til Årøsund her tager vi færgen til Årø.
Fredag d 15/6:
15/6 Om eftermiddagen skal vi til
vinsmagning. Arrangementet tager ca. 2 timer
og består af en fortælling om Årø Vingård og
dansk vinavl,
vin
med rundvisning i såvel vingård
som vineri og derefter vinsmagning på 5 vine. Til vinsmagningen serveres
der flutes.
Lørdag d 16/6: Ø-bus rundtur
undtur med lokal guide. Kl. ca. 18.00 serveres
kæmpe æggekage med tilbehør. Drikkevarer tilkøbes i teltet.
Søndag d 17/6: Forlader
orlader vi Årø og kører til Henriks Ferguson
museum i Stourup. Her er der rundvisning og fortælling fra
dengang traktorerne afløste hestene, til nu hvor alting
næsten er robotstyret. Vi overnatter på gårdspladsen. Hvis
vejret er til det spiser vi vores mad ved langbord på pladsen.
Mandag d 18/6: Forlader vi Henrik
nrik og kører til Snaptun og tager færgen til Hjarnø.

Tirsdag d 19/6: Guidet Ø rundtur med fortælling om øen før og nu.
Onsdag d 20/6: Dagen i dag er fri til evt. en cykeltur eller noget
helt andet.
Kl. 18:00 Afskedsfest, her serveres en to retters menu Inkl. 1/2
liter vin pr. person.
Torsdag d 21/6 her tager vi afsked med hinanden og sejler til
fastlandet.
PRISEN FOR DENNE TUR ER:
4400,00 kr. pr. vogn med 2 personer
Tilmelding efter først til mølle princippet. MAX 15 biler.
Villy Pedersen tlf. 20 18 00 57
Tilmelding er først gældende når depositum på 1000,00kr er indbetalt til konto 7701-0001941077
Og for dette får i:

11 overnatninger, strøm betaler vi selv
Grill aften Inkl. 1/2 liter øl pr person
Æggekage med tilbehør, drikkevarer betaler vi selv
To retters menu Inkl. 1/2 liter vin pr person
Færger og fællesrum hvor vi alle kan være samlet
Entréer til diverse aktiviteter

Henny og Villy Pedersen 4326
E-mail: hogvpe@gmail.com

