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DAGENS Ø-DEAL

Ærø Hotel - Danmarks eneste hotel kun for voksne

Benyt annoncekoden S21
og bestil direkte på tlf.

6253 2406 / info@aeroehotel.dk /
www.aeroehotel.dk

4 dages oplevelsophold på skønne Ærø i juni
med bl.a. underholdning, dinnermusik, museumsbesøg, guidet bustur samt Ærøpandekager

Kun

 2.495,-

Pr. person

Prisen inkluderer:
3 x Overnatning i standard dobbeltværelse på Ærø Hotel, 3 x Stor morgenbuffet,
3 x 2-retters aftenmenu, 1 x Kaffe m. Ærøpandekager, 1 x Dinnermusik og under-

holdning, 1 x 3-timers guidet bustur med stop ved bl.a. Voderup Klint og Skjoldnæs
fyr,1 x Entrebillet til Marstal Søfartsmuseum samt færgebillet t/r med

ÆrøXpressen som sejler mellem Langeland og Ærø

Ankomst 5., 8., 11., 14., 17., 20., 23., 26. og 29. juni 2022

GRATISFærgebillet t/r(ÆrøXpressen)

Prøv en avis 
med fokus på dit 
lokalområde

Eller via tlf.: 4824 4100

Bestil på abonnement.sn.dk/faa-uge

Tilbuddet er tidsbegrænset og gælder kun husstande indenfor vores dækningsområde, der 

ikke har haft abonnement inden for de sidste 6 måneder.

1. måned 

49 kr.

Prøv Frederiksborg Amts Avis som e-avis og hold dig opdateret 

med nyheder på sn.dk hele ugen. Prøveabonnementet stopper 

automatisk ved udløb.

Læs e-avisen i en måned for kun 49 kr.

TLF 33132350
Brogade 3, 3 * 4600 Køge 

 www.skanrejser.dk

BERLIN
4-5dage m/bus & hotel

Fra 1298,-

Afgang 2 x ugentligt 
fra marts - december.
Vælg mellem 2* el 4* 

hoteller m/morgenmad

STETTIN
4-5dage m/bus & hotel

Fra 1298,-

Afgang 2 x ugentligt 
fra marts - december.

4*hotel m/morgenmad 
+ gratis a� ensmad

HAMBURG
4-5 dage inkl. bus/hotel

m/morgenmad

Fra 1998,-

BARLINEK
4 dage inkl. bus/hotel

m/halvpension

Fra 2298,-

ÆRØ 3dg
Grisefest + ½pension + 
musik / underholding

Fra 2498,-

PRAG
5 dage inkl. bus/hotel

halvpension + ud� ugter

Fra 2498,-
GOSLAR

5 dage inkl. bus/hotel
m/halvpension

Fra 3398,-

CELLE
5 dage inkl. bus/hotel

m/morgenmad

Fra 2698,-
RÜDESHEIM

5 dage inkl. bus/hotel
m/halvpension

Fra 2698,-

ULLARED
Gekås 1-dagstur

jun + aug + sep + dec

Fra 149,-
SORT SOL

3 dage bus/hotel m/halv-
pension - ud� ugter

Fra 2398,-

DRESDEN
5 dage inkl. bus/hotel

m/morgenmad

Fra 1998,-

ÆRØ SINGLE
3 dage bus/hotel m/halv-

pension - Singlerejser

Fra 1998,-

PRAG SINGLE
5 dage inkl. bus/hotel

halvpension + ud� ugter

Fra 2998,-Underholdning + Musik

        Forbehold for fejl i tekst/priser.  Der pålægges et ekspeditionsgebyr på kr 39,- pr. billet samt brændsto� illæg kr 80,- pr. pers.

Singlerejser: 5/6 + 17/7 + 9/10

sep + okt 12/8

Maj + jul + okt

26/10

AKTIVITETER Gl. Holtegaard 
byder både børn og voksne 
indenfor i kunsthallens kreati-
ve værksted under udstillingen 
’Goodness Gracious!’ af Male-
ne Landgreen. 

Her kan man arbejde med 
farver og mønstre på tekstil, 
hvor man både kan eksperi-
mentere med farvekridt og 
vandfarve på lærredet. 

Værkstedet er åbent hele 
udstillingsperioden i kunst-
hallens åbningstid, som er tirs-
dag-søndag kl. 12-17 og tors-
dag kl. 12-20.

To lørdage med hjælp

Lørdag 28. maj og lørdag 4. 
juni kl. 13-16 er der desuden 
en værkstedsvært til stede klar 
til at hjælpe og inspirere.

Værkstedet anbefales fra 

seks år, hvor børn benytter 
værkstedet sammen med deres 
voksen. 

Adgang til værkstedet kræ-
ver billet til udstillingen, hvis 
man er voksen – det er gratis 
for børn. Materialer i værkste-
det koster 15 kroner. 

jesl

Leg med farver for børn og 
voksne på Gl. Holtegaard

I kunsthallens kreative værksted an 

man arbejde med farver og mønstre 

på tekstil under udstillingen ’Good-

ness Gracious!’. 

Pressefoto


