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Udflugt til Skarø 
Vi inviterer til udflugt til Skarø torsdag d. 02.06.2022, med afgang fra Svendborg Havn kl. 11.00. 

Retur i Svendborg kl. 17.30. 

• Mødested: Højestenefærgen, Skarø-Drejø-ruten, Jessens Mole 5, 5700 Svendborg 

• Mødetid: 10 min. før afgang. I modtages af guiden ved færgelejet og sejler sammen til 

Skarø. 

Kl. 11.40 

Ankomst Skarø og vi går 300 meter til Cafe` SommerSild 

Kl. 12.00 

Vi starter Ø dagen med en Strandsafari-frokost i Café SommerSild, der har eget røgeri. I tilfælde af 

lunefuldt vejr er der indendørs servering. 

Kl. 13.00 

Gæsterne deles i to hold. Det er tid til at blive ført ud på oplevelse med henholdsvis naturguiden 

og ø-guiden. Vi tilrettelægger turene ud på øen efter gæsternes mobilitet og ønsker. 

Stranden og kirken ligger 800 meter væk fra bymidten. Bymidten er interessant med gadekær, 

forsamlingshus og brandstation. Apotekerhaven ligger 400 meter herfra. 

I vil få indsigt i øens historie og nutid samt vores beredskab og I vil høre om øens erhvervsliv og 

hvad øboerne ellers får tiden til at gå med. 

På turen med vores naturguide smager I en lille dram og en haps. 

Cafeen er jeres base hele dagen. Det er muligt at efterlade bagage mm. Og gæsterne kan vende 

tilbage til cafeen individuelt og efter behov. 

Kl. 14.20 

Vi mødes alle i Cafe` SommerSild til kaffe og hjemmebagt kage med skum og bær. 

Alle tre aktører underholder med hvordan de blev øboere og det er muligt at stille spørgsmål til de 

tre ø-mennesker. 

Kl. 15.10 

Efter kaffen bytter de to hold guider og inviteres igen ud på ø-opdagelse. 

Kl. 16.30 

Dagen slutter på havnemolen hvor vi alle sammen mødes til afsked. 

 Kl. 16.35 

 Højestene-færgen sejler gæsterne tilbage til Svendborg 

 Kl. 17.20 
 

Prisen for hele turen pr. deltager er kr. 485.00. Prisen for medlemmer er kr. 300.00 
Turen indeholder: 

Færgesejlads Svendborg-Skarø retur. Vi sørger for alle bookingerne. 

I modtages allerede i Svendborg af en´ af guiderne. 

Sommer Frokost i Cafe´ SommerSild inkl. øl/vand eller et glas vin 

Byvandring og fortælling sammen med vores Ø-guide Preben Sørensen 

Strandsafari tur inc. Apotekerhaven og snaps/haps sammen med naturguide Lene Corydon 

Hjemmebagt kage med skum og bær / kaffe/te ad libitum hos SommerSild 

Guiderne følger selskabet til færgen og sørger for at alle kommer om bord for hjemsejlads. 
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