
 

 

 

 

 

MINIKRYDSTOGT I DET SYDFYNSKE ØHAV 

Ø-hop på Drejø og Skarø 

Onsdag den 12. juni 2019 

 
 

 

AFGANG VARDE KL. 8.00 PRÆCIS 

Fra Varde Fritidscenter 

Lerpøtvej 55, Varde 

 

Når vi er samlet, kører vi mod Svendborg, hvor der holdes en pause ved Middelfart Rasteplads, 

hvor vi indtager vores kaffe-the-rundstykker og en lille én til halsen. 

 

Når vi ankommer til Svendborg Havn, vil guide Margit Lolk byde os velkommen om bord på 

”Højestene” og orientere os om dagens program. Under sejlturen til Drejø, som bliver vores 

første stop, nyder vi den lækre madpakke” fra Cafe Sommersild. (øl/vand/hvidvin à 10 kr. kan 

købes) 

Når vi ankommer til Drejø, vil Margit fortælle om nogle af øens vigtigste historier igennem 

tiderne og om at bo på en lille ø. 

Vi sejler så videre til Skarø, hvor vi går direkte til ”Is fra Skarø”, hvor Britta Tarp eller Martin 

Jørgensen vil fortælle om deres is eventyr. Det bliver også muligt at smage/købe én af de lækre 

is, som er baseret på birkesaft og sukkertang. Vi møder derefter ø-guide Preben Sørensen ved 

øens gadekær, hvor han vil fortælle lidt om Skarøs historie, inden turen går til Skarø Kirke- 
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en gåtur på 1200 m, så man skal have gode gåben.  Man kan også vælge, sammen med Margit, 

at besøge Apotekerhaven i nærheden.  

Turen slutter i Café Sommersild, hvor vi nyder den frisk bryggede kaffe og lækre hjemmebagte 

kage, inden vi vender næsen mod færgehavnen og sejler tilbage til Svendborg. 

På vejen hjem kører vi til Gelsted Kro og indtager vores aftensmad. 

Vi forventer at være hjemme kl. ca. 21.00 

PRIS PR: PERSON 575,- 

Inkl. tur, rundstykker, madpakke, kaffe og aftensmad, samt ø rundtur på Drejø og  

Skarø. Drikkevarer er på egen regning. 

Tilmelding stopper ved 54 personer på grund af siddeplads på færgen, og der laves ikke 

ekstra tur. 

Det skal for en god ordens skyld, oplyses, at der først er tilmelding:  

 Fra den 13.05-19 til den 20.05.19 

Det er ikke nok at indbetale. 

Tilmelding til amalslev@gmail.com  

Indbetaling skal ske senest 5 hverdage efter på konto 7700-1294651 

Husk at opgive navn og tlf. nr. 

Det skal bemærkes, at der kun er afgang fra Varde, men vi kan altid oplyse, hvem der skal med 

og aftale at køre sammen. 

Deltagelse kun for medlemmer og ægtefælle eller enlige m/ ledsager.  

Der udleveres brochurer over seværdighederne og tidsplan i bussen. 

Med venlig hilsen 

HK Senior Varde-Grindsted 


