
Årø ligger i Lillebælt og var 
fra 1864 til 1920 Tysklands 
nordligste ø. I den periode 

blev der drevet en del 
smugleri mellem Årø og 

Danmark, men i dag er der kun 
fred og idyl på den lille ø. Her kan man se 

gamle slægtsgårde og opleve den smukke natur. 

På de store åbne græsarealer græsser Gallowaykvæg 
blandt tusindvis af grågæs og viber. I den lille marina 
ligger bådene idyllisk og vugger. 

Vi tager den korte færgeoverfart fra Årøsund til Årø, hvor 
vi bliver taget godt imod af den lokale guide, Marianne. 
Hun byder os velkommen i Bulladen ved Brummers 
Gård, hvor vi også kan se øens stensamling med fund 
helt tilbage fra oldtiden. Det er også på Brummers Gård, 
vi får en lækker frokost, der er lavet af lokale råvarer. Der 
følger en øl/vand med til maden. 

Når alle maver er mætte, skal vi på en guidet rundtur i 
bussen. Vi hører om øens historie og natur samt om det 
at bo og leve på en lille ø. Vi besøger Årø Vingård, hvor 
vi skal smage et glas af øens vin. På Årø Vingård foregår 
høstarbejdet manuelt, og der lægges stor vægt på at 
sortere druerne efter kvalitet. Det særlige klima på øen 
gør, at det er et godt sted at producere vin.  

Dagen sluttes af med kaffe og lagkage på Brummers 
Gård. Her er også indrettet en gårdbutik, hvor vi kan 
købe lækre ø-produkter og sønderjyske specialiteter 
med hjem. 

Årø
Lørdag d. 3. juni 2023  

Pris pr. person:

845 kr.

– inkl. fæ
rge, guide, fro

-

kost m/ 1 lille
 øl/vand, 

1 glas vin og kaffe & 

lagkage

Opsamling C (præcis adresse fremsendes ved bestilling): 

By Tid By Tid
Svendborg 07:50 Årup 08:50
Ringe 08:10 Middelfart 09:10
Odense 08:30

Hjemkomst i Odense ca. kl. 18:30

Frørup Rejser – en del af Bergholdt.dk
Børstenbindervej 5
5230 Odense M
Rejsegarantinr. 2417

T: 65 37 15 16


