Pressemeddelelse
Ny portal åbner for billige endags oplevelser på Ærø med
bus eller cykel ….
Med igangsættelsen af Ærøportalen på ærø.dk åbnes der nu for første gang for
salg og booking af endags pakketure til Ærø.
Der kan nu bookes ÆRØ PÅ CYKEL med færgebillet, en lejet cykel, ruteforslag og en lunchbox, der kan nydes i det
smukke ærøske landskab. Ærø er en attraktiv cykel-ø med små hyggelige veje med ingen eller kun lidt trafik – der er i
alt ca. 150 km cykelveje på øen, så dagen går hurtigt. ÆRØ PÅ CYKEL er som skabt til en udflugt for hele familien
med masser af herlige oplevelser. Disse ture kan bookes og købes fra kr. 255,00 – alt inkl.
Foretrækker man at opleve Ærø fra et bussæde, kan ÆRØ MED BUS bookes. Her indgår færgebillet og en guidet
bustur rundt i Ærøs landskab på ca. tre timer. Efter færgens ankomst afgår bussen fra færgehavnen i Ærøskøbing på
en tur fyldt med gode historier og historiske fortællinger. Busturene køres i juli måned på tirsdage og onsdage, hvor
turen ”Smukke Ærø” køres. På torsdage køres „Historiske Ærø”. Her er den ærøske historiker Jesper Groth guide på
turen og fortæller om Ærøs spændende historie som en del af Slesvig og det danske kongerige, samtidig med at de
historiske og smukke steder besøges. Busturene koster kr. 245,00 – alt inkl.
Alle turene har afgang med Ærøfærgerne fra Svendborg om morgenen, og der skal returneres fra Ærøskøbing samme
dag. På grund af færgernes max. passagerkapacitet, er der et begrænset antal billetter til salg per afgang – derfor er
reservation senest dagen før nødvendig. Der arbejdes lige nu også på at etablere ÆRØ PÅ CYKEL fra Fåborg og fra
Fynshav på Als.
Turene arrangeres af det ærøske incoming bureau, TURIST-ERRIA i samarbejde med Ærøfærgerne, busoperatøren,
Jesper Bus, de ærøske cykeludlejere og tilmeldte caféer og restauranter.
”Prisen på en almindelig returbillet med færgerne er på kr. 199,00 i sommersæsonen, så her er tale om et virkelig
godt tilbud” siger arrangøren, Allan Harsbo, leder af TURIST-ERRIA og lægger til: ”Kunderne til vore endags pakketure
forventes i stor udstrækning at være turister og lokale i det fynske område, hvor vi for øjeblikket markedsfører
produkterne på hoteller og campingpladser, der alle har taget godt imod vort initiativ. Da turene kan bookes og
betales på Ærøportalen, imødeser vi også interesse fra det øvrige Danmark og en del udenlandske gæster. Turene
udbydes også i engelsk og tysk version på Ærøportalen. Vi har store forventninger til, at initiativet vil betyde mange
flere besøgende på Ærø, idet vi har skelet til Læsø, hvor denne type ture har været i gang i nogle år med gode
resultater i form af flere tusinde besøgende hvert år”.
Der kan læses mere om turene på www.ærø.dk , hvor alle ture findes beskrevet og bookbare på menupunktet
”BOOK DIN FERIE HER”.
Yderligere kommentarer gives af Allan Harsbo TURIST-ERRIA på e-mail aharsbo@turist-erria.dk eller telefon +45 40
46 66 75.
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