
Resa till Ärö den 11-14/5 2023 

 

Dag 1 Helsingborg till Ärö (25 mil) 

Efter upphämtning i Helsingborg går färden via Öresundsbron, Stora Bältbron till Svendborg på Fyn. 

Färja härifrån till Aerösköbing. Väl framme åker vi vidare till Marstal och checkar in på Aerö hotell.  
På kvällen äter vi gemensam middag i hotellets restaurang. Här bjuds vi också på de berömda 

Äröpannkakorna. 

 

Dag 2 Lokalguidad rundtur på ön 
 
Efter frukost samlas vi i bussen, för en guidad rundtur på ön. Vi besöler Marstal kyrka, stad och hamn, 
Voderup klint, Söby, och Skjoldnaes fyr. På café Arthur äter vi en dansk lunchbuffe. Vi åker vidare till 

det gamla varvet i Aerösköbing och får här en guidad visning. Därefter åker vi tillbaks till hotellet för 

lite egentid. På kvällen samlas vi för gemensam middag. 
 

Dag 3 Lokalguidad upptäcksfärd 
 
Efter frukost åker vi till Aerösköbing för en guidad stadsvandring. Vi besöker bl a Flaske Peters 
samling. På öns egna bryggeri Rise bryggeri får vi en visning samt ölprovninng. Här äter vi lunch innan 
färden går vidare till en guidad visning på Marstals sjöfartsmuseum. Härifrån beger vi oss tillbaks till 
hotellet. Eftermiddagen spenderas fritt. Det går gratis buss på Ärö och hållplatsen är endast en kort 
bit från hotellet. På kvällen samlas vi för gemensam middag. 
 

Dag 4 Hemfärd 
 
Efter frukost checkar vi ut från hotellet och gör oss redo för hemfärd. I Aerösköbing stannar vi för att 

strosa runt på egen hand och ev inköp av lunch. Färjan avgår sedan härifrån till Svendborg. Bussturen 
går vidare via Stora Bältbron och Öresundsbron innan vi åter anländer till Helsingborg.  

 
 

Ärö hotell ligger ca 10 minuters promenad både från stranden och från centrala Marstal.  
Gratis lokal buss gör det enkelt att ta sig runt på ön, om man så önskar. 

 

 
Resedatum:  11-14/5 2023 
Pris:  4500:- efter subvention från Marthasällskapet 
Enkelrumstillägg: 900:- 
 
I priset ingår: 

- Resa i modern turistbuss 
- Bro och vägavgifter 

- Färja Svendborg- Aerösköbing t/r 

- 3 nätter med del i dubbelrum på Ärö hotell i Marstal 
- Middag på hotellet dag 1, 2, 3 

- Frukost på hotellet dag 1, 2, 3 
- Äröpannkakor dag 1 på Ärö hotell 

- Lunch inkl 1 dryck på café Arthur 
- Entré och visning på Det gamle Verft, Flaske Peters samling och Sjöfartsmuseet i Marstal. 

- Visning, provsmakning och lunch inkl 1 dryck på Ärö bryggeri. 

- Lokal guide dag 2 och 3 
- Reseledarservice. 


