
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Samsø 1 dag
  Hele Danmarks køkkenhave

Samsø er et sandt eldorado, hvad grøntsager angår. Det 
skyldes øens milde klima, den fine landbrugsjord samt 
avlernes høje kvalitetskrav. Udover kartofler avles der en 
del andre grøntsager og ikke mindst bær (primært jordbær 
og solbær) på øen. Samsø har faktisk fået sit eget prædikat 
som Danmarks Køkkenhave.

Program
Vi kører til Hou, hvor vi starter med morgenkaffe samt et smurt 
rundstykke, inden vi sejler med færgen til Samsø. Sejlturen tager 
ca. 50 min. 

Når vi kommer i land på Samsø, står den lokale guide klar til at 
stige på bussen. Formiddagen starter på sydøen - den største 
del af Samsøs areal. Her venter der os en spændende fortælling 
om mange af øens 22 små byer, der hver især har en helt unik 
historie at fortælle bl.a. landarbejderbyen Ørby og hovedbyen 
Tranebjerg med det smukke nyrestaurerede hus Anton Rosen 
Huset. Vi passerer de gamle middelalderkirker, øens eneste fyrtårn 
Vesborg og godset Brattingsborg. De små gamle husmandssteder 
kan fortælle om tidligere tiders landbrug på Samsø, og samtidig 
en nutidig fortælling om, hvordan små lokale virksomheder 
efterhånden skyder op i de gamle bygninger. Vi gør holdt i 
en af dem - Samsø Gårdbutik. Svanegården er oprindelig en 
gammel firlænget Samsø-gård, men er i dag indrettet som en 
stor gårdbutik. Virksomheden har sine rødder i det midtjyske, 
hvor der fra eget væveri produceres uldvarer. Ud over uldvarer 
og beklædning, præsenterer butikken også en række af lokale 
produkter bl.a. snaps, som vi helt sikkert får en smagsprøve på. 

Midt på dagen gør vi holdt Flinchs Hotel,hvor der serveres en god 
frokostbuffet. 

Turen går om eftermiddagen til nordøen. Her venter der os en 
helt usædvanlig naturoplevelse. Både i området omkring Stavns 
Fjord, med den hyggelige havneby Langøre, og senere i det 
bakkede morænelandskab på Samsøs nordspids. Der bliver tid til 
et besøg i den idylliske by Nordby, hvor der kan opleves gadekær, 
klokketårn og bindingsværkshuse. Her kan man besøge den gamle 
butik ”Smagen af Øen”, som byder os på flere årstidsbestemte 
smagsprøver på nogle af de mangle lokalt producerede varer, der 
er repræsenteret i butikken. 

Sydøst over igen vil vi køre forbi æbleplantager og solbærmarker. 
Turen afsluttes i ved færgehavnen, hvor guiden, efter en dejlig dag 
på Samsø, tager afsked. 

Sidst på eftermiddagen sejler vi retur til fastlandet og kører til 
vores hjembyer. Under overfarten bliver der serveret kaffe med 
kage.

700,-

SAMSØ

1 dag

Afrejse/hjemkomst:    
31/05   2022                
           
Pris for 1 dag: Kr. 700,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport 
Kaffe med smurt rundstykke 
Færge tur/retur
Lokal guide
Frokostbuffet 
Eftermiddagskaffe med kage på færgen

Tilmelding:
Senest 15.05.2022
(dog efter først til mølle-princippet)

Rejsegaranti:
Sørens Rejser A/S er teknisk arrangør af turen. 
Medlem af rejsegarantifonden nr. 1673

Pensionisthøjskolen, Hedensted Kommune


