
PRAKTISKE OPLYSNINGER

Ø´en er beliggende i Limfjorden nord for Struer. Den 
er ca. 7,5 km lang og 1,5 km bred på det bredeste sted, 
og har et areal på 6,46 km². Farvandene omkring øen er 
opkaldt efter den – mod vest findes Venø Sund og mod 
øst Venø Bugt. Venø huser 185 indbyggere.

Program
Efter opsamling køres med kaffe og rundstykke pause 
undervejs mod Struer. 

Vi kører til Kleppen, hvorfra vi skal sejle til Venø. Ved 
kajen bliver vi modtaget af vores lokale guide, som vil 
vise os Venø fra både bussen og til fods på flere gåture 
rundt på øen. 

Øen er ikke stor. Kun 7,5 kilometer lang og 1,5 km 
bred, og er blandt andet kendt for Danmarks mindste 
kirke, som vi også skal besøge.

Frokosten nyder vi på Venø Kro, hvor vi får serveret de 
velkendte Venøbøffer. 

Efter frokosten besøger vi Venø Seafood, som drives 
af Kristian Borbjerggaard der er en lokal Venø-
dreng og 3. generation af fiskerfamilie. De er med i 
et opdrætsprojekt for at bevare østers i det danske 
farvand. Hver eneste østers er håndsorteret og 
håndbanket, da de vil have de bedste på markedet. Vi 
får en spændende rundvisning samt smagsprøver. 

Vi sejler retur til fastlandet og undervejs hjem ad finder
vi et passende sted til vores eftermiddagskaffe med 
hjemmebagt kage fra bussen.

Forventet hjemkomst ca. kl. 18.00

795,-

VENØ

1 dag

Venø  1 dag
  2. maj 2023

SørenS rejSer A/S · Parallelvej 7 · 8620 Kjellerup · Tlf.: 86 88 18 17 · mail@sorensrejser.dk

Afrejse/hjemkomst:    
02/05   2023                
           
Pris for 1 dag: Kr. 795,-

I prisen er inkluderet:
Bustransport
Kaffe med smurt rundstykke 
Guide i bus og til fodsd
Frokost på Venø Kro
Rundvisning på SeaFood
Smagsprøver SeaFood 
Eftermiddagskaffe med kage

Opsamling:
Tider fremsendes ca. 14 dage før afrejse

Tilmelding:
Efter først til mølle-princippet

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

Pensionisthøjskolen, Hedensted Kommune


