Ø-HOP TIL DANSKE SMÅØER
19. – 27. AUGUST 2018

OPLEV SYDHAVSØERNES PERLER
FEJØ, FEMØ, ASKØ OG LILLEØ
Danmark er et ørige
Nyd freden og roen på øerne i
Smålandsfarvandet:
Fejø, Femø, Askø og Lilleø –
nord for Lolland
Se de fine attraktioner på øerne, besøg
kirkerne og ø-museerne, smag på de
lokale fødevarer, få de spændende historier og nyd den skønne og varierede
natur på guidede ture og på egen hånd.
Mød øboerne og virksomhedsejerne,
der gerne byder velkommen og fortæller om at bo og leve på en ø samt drive
virksomhed her.
Fejø MølleFlot restaureret - hør mere herom på turen

Tur for autocampere med 2 personer max 15 autocampere med 30 personer
Tilmelding til:
Henny og Villy Pedersen - 4326
hogvpe@gmail.com – tlf. 20 18 00 57

Program for turen:
Søndag den 19. august:
Ankomst til Kragenæs Marina Lystcamp efter kl. 14.00
Aftentur på egen hånd til Dodekalitten

Fejø – æblets ø
Mandag den 20. august
Sejltur – fra Kragenæs til Fejø
Rundvisning på møllen
Møllelagkage og kaffe
Aftensmad lokale fødevarer
på Kvasen, hvor ø-bo fortæller

Tirsdag den 21. august
Rundvisning på Kernegården:
Frugtplantage – cideri m.v.
Frokost – tapas på Kernegården
Rundvisning på ø-museet
Rundvisning Børne-/Kulturhus

Onsdag den 22. august
Cykeltur med guide – øen rundt Stop
ved Den Helbredende Have –
rundvisning med guide havens planter og servering af smagsprøver
Frokost – medbragt madpakke
Fortsat cykeltur med guide – øen
Rundt med besøg i Fejø Kirke

Femø –
hvor himlen kysser jorden
Torsdag den 23. august
Sejltur fra Fejø til Kragenæs og
fra Kragenæs til Femø
Guidet gåtur i Nørreby-området
Aftensmad på Femø Kro –
stegt flæsk og persillesovs –
kroparret fortæller

Fredag den 24. august
Cykletur med guide – øen rundt
og besøg i Femø Kirke
Frokost – medbragt madpakke/
køb hos Femø Is & Pølsebod
Aftensmad – Dronnings menu
på Femø Kro

Askø/Lilleø –
naturens herligheder
Lørdag den 25. august
Sejltur til fra Femø til Kragenæs,
kørsel til Bandholm, sejltur fra
Bandholm til Askø/Lilleø
Besøg i Askø Købmandshandel –
købe af kaffe og kage
Aftenvandretur med guide til
Lilleø – frugtplantager – smagsprøver på øl, vin og most

Søndag den 26. august
Guidebesøg Askø Kirke
Rundvisning ø-museum
Aftensmad – fælles grillaften,
deltagerne sørger selv for kød,
salat m.v.

Mandag den 27. august
Sejltur fra Askø til Bandholm

Husk dit
ø-pas

Pris kr. 3.800 pr. autocamper med 2 personer, se nedenfor, hvad prisen
dækker. Derudover skal der købes en turistbillet til færgerne til Fejø,
Femø, Askø/Lilleø. Den koster i alt kr. 640 og gælder fra den 20. august
og til og med den 27. august og købes ved ankomst til færgen til Fejø.
Kr. 3.800 dækker overnatning på Kragenæs Mariana Lystcamp, inkl.
strøm - 1 nat
På Fejø - overnatning på Fejø Camping, inkl. strøm - 3 nætter
Rundvisning på møllen, servering af møllelagkage og kaffe
Aftensmad – hovedret af øens fødevareprodukter på Kvasen,
drikkevarer afregnes særskilt
Foredrag med en øbo
Rundvisning på Kernegården
Tapas på Kernegården - drikkevarer afregnes særskilt
Cykeltur med guide rundt på øen
Besøg i Den Helbredende Have med smagsprøver
Rundvisning i frugtplantage og på æblehotel
På Femø - overnatning på Femø, inkl. strøm - 2 nætter
Rundvisning med guide - gåtur
Stegt flæsk og persillesovs på Femø Kro, drikkevarer afregnes særskilt
Cykeltur med guide på øen, madpakke medbringes, eller købes hos
Femø Is & Pølsebod, der afregnes særskilt
Dronningens menu på kroen, drikkevarer afregnes særskilt
På Askø/Lilleø -overnatning på Askø - 2 nætter
Besøg i Askø Købmandshandel – kaffe og kage afregnes særskilt
Tur med guide til Lilleø inkl. smagsprøver
Guidet rundvisning Askø Kirke
Guidet rundvisning ø-museet
Fælles grillaften på Askø skole/deltagerne sørger selv for kød m.v.
Når tilmeldingen er modtaget, vil der blive fremsendt en bekræftelse og
besked om betaling af depositum kr. 1.500, restbeløbet kr. 2.300 skal
betales senest 5. august 2018. Husk at medbringe cykler.
En uge før turens start bliver fremsendt program med tidspunkter samt
praktiske oplysninger om fællesrum og bestilling af færgetider, muligheder for at tømme tanke, påfyldning af vand m.v.

Tilmelding efter først til mølle princippet. MAX 15 biler.
Villy Pedersen tlf. 20 18 00 57 E-mail: hogvpe@gmail.com

Henny og Villy Pedersen 4326

