Strandsafari

et lokalt samarbejde med agersø kro

Nyd naturoplevelsen
med vilde råvarer
i centrum

Naturvandringer

Strandarve

Strandsafari:

Der er rigelig mulighed for
vandreture i den flotte natur,
som rummer ynglepladser
for ca. 100 forskellige
fuglearter ud af de ca
300, som i sæsonen kan
observeres på Agersø.

freden og roen får man gratis oven i
Strandbede

En lokal guide guider jer langs eng og strand hvor vi samler og smager
på de vilde spiselige urter. samtidig med at i får et indblik i vores lokal
historie. Dette er lidt af opskriften på turen og på vores bog, “En bid af
Agersø”, hvor vi udfolder Agersø’s herligheder.
Turen slutter på kroen hvor vi nyder en fra turen kreeret ret f.eks:
”landskabet i en pølse” med strandkålssalsa og sennepdip med
Agersø honning samt en Agersø bryg.

En oplevelse ud over det sædvanlige,
hvor I samtidig bliver inspireret af øens
gastronomiske formåen. Strandsafari
støtter aktiviteter og fremmer det gode
liv inden for sundhed, motion, natur og
kultur.

Vær påklædt til vejret på Agersø. Vi har
mindre end en vindstille dag om året.
Tag kikkert og kamera med for at komme
endnu tættere på de mange oplevelser
Agersø byder på.

Guidede ture
i by & på land

Desuden er Agersø et sandt paradis for
fossiljægere og lystfiskere. Man falder
også over alle snapse urter fra malurt,
slåen, perikum, havtorn, brombær og
revling for bare at nævne nogen.
www.agersoe.nu
email: info@agersoe.nu – Tel: 2244 7738
Ring eller skriv for mere information, indhold og pris.
Vi tilpasser gerne turene til dine behov og ønsker om en totaloplevelse på Agersø.

Agersø’s Ve & Vel

T U R I S M E N S F R E M M E PÅ A G E R S Ø

LANDTUR

Byvandring

med traktorbussen

Traktorbussen fra 2012, en veterantraktor John Deere 2130 fra 1977 med
55 HK, som trækker en vogn med plads til ca. 36 personer.  

Vi går fra havnen gennem byen med indgang i Agersø Mølle, kirken og
Historiestalden. Det er en god ramme for hyggeligt samvær, for at blive
klogere – eller for at løse spændende gåder sammen. Vi har ture til fods
i hele landsbyen – og laver ture på opfordring, hvor du ønsker det.

Oplev Agersø med/fra traktorbussen, som tager dig ud i naturen fra syd til
nord, hvor du oplever den storslåede delvis uberørte natur, har mulighed
for at plukke dine egne snapseurter og høre om Agersø i nuet og i fortiden.
Turen bringer dig til flere af de gamle historiske seværdigheder.

Seværdigheder
Byguide Anne–Marie: Oplevelser er
det vi giver til hinanden. Byvandring er
underholdning der bygger på solid viden
og kærlighed til øen, landsbyen og den
gode fortælling.
Vi arrangerer også cykelture og
sejladser fra havnen. Turerne udføres
i et samarbejde af dygtige skolede
turistguider. Vi bruger et netværk
af specialister til at virkeliggøre
arrangementer og events.

Traktorbussen er også ideel
til et selskab, der gerne vil
dele oplevelserne samt nyde
dufte og lyde i naturen.
Ø rundturen kan køres i
al slags vejr. Man er selv
ansvarlig for påklædningen.

