
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sørens Fest  3 dage
  Ærø Hotel
Holdet bag Sørens Rejser er igen klar til Sørens Fest 2023. 
Traditionen tro skal Sørens Fest naturligvis indeholde 
hygge, samvær, udflugter, sang, musik og masser af dans. 
Denne gang afholdes festen i Det Sydfynske Øhav, 
nærmere bestemt på Ærø. Øen er kendt for sin mageløse 
natur og sin maritime charme. Vi skal hygge os på Ærø´s 
største hotel, som er beliggende kun 10 minutters gang fra 
stranden i den maritime by Marstal.  - Traditionen tro tager 
vi vores egen spillemand, Per Villekjær med. Han vil spille 
op til et brag af en fest. 

Vi glæder os!

1. dag – Festen starter
Afgang fra vores opsamlingssteder. Vi kører til Café Razz i 
Middelfart, hvor vi nyder en stor brunchbuffet. Vi fortsætter til 
De Sydfynske Alper og Svanninge Bakker, ned mod Svendborg 
hvorfra vi skal sejle til Ærø. Undervejs finder vi et godt sted til en 
kop kaffe og et stykke kage ved bussen. Vi sejler fra Svendborg 
til Ærø. Overfarten tager ca. 1 time. Når vi kommer i land, kører vi 
direkte til skipperbyen Marstal, og bliver indkvarteret på Ærø Hotel. 
Vi får serveret en 3-retters menu inkl. kaffe (yderligere drikkevarer 
på egen regning) i hotellets restaurant. Traditionen tro trækker vi, i 
løbet af aftenen, lod om små og store præmier.

2. dag – Udflugt og festaften
Efter morgenmaden kører vi på udflugt til den gamle købstad 
Ærøskøbing. Ærøskøbing er en af de bedst bevarede danske byer 
fra 1700-tallet. Brostensbelægningen, stokroserne og de smukke 
vinduer og døre emmer af ”eventyrby”. Der bliver tid til en gåtur i 
den gamle by, samt frokost på egen hånd. 
Tilbage på hotellet bliver der til eftermiddag serveret de berømte 
Ærø pandekager med kaffe. Der bliver også tid til at gå en tur langs 
havnen i Marstal, eller til afslapning på hotellet. 
Vi mødes i hotellets restaurant og nyder en dejlig 4-retters middag 
inkl. øl, vand og vin samt kaffe ad libitum i 4 timer. 
Efter maden spiller Per Villekjær op til dans.

3. dag – Hjemrejse
Efter morgenmaden på hotellet pakker vi busserne og siger farvel 
til Ærø for denne gang. Vi sejler fra Søby til Fynshav. Vi passerer det 
smukke Als og kører igennem det sønderjyske landskab. Vi holder 
en pause undervejs med mulighed for at købe frokost. Vi forventer 
at være i vores hjembyer hen på eftermiddagen. 

Afrejse/hjemkomst:  Opsamlingsrute:
27/05 - 29/05    Se nedenfor 

Pris for 3 dage: Kr. 3.195,-
Tillæg for at bo alene 
i dobbeltværelse: Kr. 695,-
I prisen er inkluderet:
2 x Hotelovernatninger
2 x Morgenmad
1 x Brunch 1. dag
1 x Kaffe og kage 1. dag
1 x 3-retters menu med kaffe 1. dag 
1 x Kaffe med Ærø pandekager 2. dag 
1 x 4-retters menu med kaffe 2. dag  
1 x Drikkepakke – øl/vand/vin i 4 timer 2. dag   
Sejlture
udflugter ifølge programmet. 

BEMÆRK: MAX 150 PLADSER 

Hotellet:
Ærø Hotel
Egehovedvej 4
5960 Marstal
Tlf.: 6253 2406
Hotel info: Ærøs største hotel er 
beliggende med kun 10 minutters gang fra 
stranden og centrum. Hotellet er Danmarks 
eneste voksenhotel, med en aldresgrænse på 
min. 18 år. Alle værelser har bad/wc, 
telefon og TV. Hotellet har i øvrigt elevator, 
restaurant med panoramaudsigt, bar, terrasse, 
gratis wi-fi og indendørs swimmingpool. 

Opsamling:
Kjellerup - Parallelvej 7  08.20
Silkeborg - Jysk Arena  08.40
Randers - Gasværksgrunden 07.50
Aarhus - Musikhuset   08.40 
Viby - P-plads torvet v/kirken 08.50
Skanderborg - Banegården  09.10
Horsens - Q8 Tanken i Lund 09.30
Vejle - 59 v/ Pendlerplads   09.50
Middelfart - Afk. 58 Strib v/p-plads 10.20

3.195,-

SØRENS FEST

3 dage


