Turen går til Skarø
Skarø er en lille ø i det Sydfynske øhav. Den er kendt for sin skønne natur og Is fra Skarø.
Hvis I ikke sejler selv eller sejler med charteret båd kan I komme til Skarø med færgen
Højestene.
Ved færgelejet på Skarø står en guide klar til at vise jer rundt på øen.

Turen indeholder:
Frokostplatte hos Skarø Is-cafe med ø-specialiteter, krydret med vilde planter fra
strandengene på Skarø samt et udvalg af økologiske oste.
Vælg 1 af 4 mulige ture:
1. Vi tager jer med på en tur igennem byen med en fortælling om livet som det leves i
dag og med små anekdoter om øboernes liv.
2. Besøg i Skarø Brandhus med en fortælling fra det frivillige beredskab på Skarø
3. En vandring til Skarø Kirke, en af Danmarks mindste og med en fantastisk udsigt over
øhavet.
4. Strandsafari, en tur ud på øens strandenge med fortælling og smagning af de spiselige
urter.
I bydes også på en is-smagning med økologisk kaffe/te sammen med en fortælling om, hvad
der gør Is fra Skarø unik. Hvorfor der er birkesaft og sukkertang i isene, om de
specialdesignede is til sundhedssektoren med højt proteinindhold og meget mere.
Turen slutter på havnemolen på Skarø.
Praktiske oplysninger vedr. færgen Højestene:
Afgang Svendborg kl. 11.10 (søndag) kl. 12.00 (lørdag) kl. 11.00 (hverdage)
Afgang Skarø kl. 16.55. (weekend) kl. 16.35 (hverdage)
Adresse: Højestene færgen. Skarø-Drejø-ruten. Jessens Mole, 5700 Svendborg.
Pris pr. deltager 295 kr. Der er mulighed for at købe økologisk øl, vand og vin.
Turen gennemføres ved tilmelding af min. 10 personer. Max. 60 personer.
Der er mulighed for at tilpasse turen netop til jeres behov og interesser.
Tilmelding: på tlf. 62 201 201 eller på mail info@isfraskaro.dk. – Vi ses 

Is fra Skarø - Østerhovedvej 4 - Skarø – 5700 Svendborg - info@isfraskaroe.dk - www.isfraskaroe.dk

