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Stik et ø-pas i lommen og rejs ud og oplev den danske sommer!
I passet finder du inspiration til ø-ture og information om transport, overnatning og oplevelser på de
38 øer, du kan sejle til med en færge. Og du kan samle på mærker fra de øer, du besøger.
Vi er nået til nummer to af seks nyhedsbreve, hvor du kan læse om de seværdige øer. Denne gang skal
du en tur med ud i Lillebælt.

Færge en gang i timen
Det er let at komme ud på Aarø: Færgen sejler t/r mellem øen og
Aarøsund øst for Haderslev hver time, fra tidlig morgen til sen aften.
Hurtigt er det også, for overfarten tager kun 7 minutter. Og du behøver
ikke at medbringe dit danske pas: Det er snart 100 år siden, at Aarø var
den nordligste ø i det tyske rige.

"Hvad du skal opleve? Ingenting!"
Sådan lyder svaret, hvis man spørger Jakob Lei fra Årø Vingård. Han mener
det meget positivt:
"Det er en stor luksus ikke at skulle noget bestemt, og den luksus bør man
unde sig selv her på Aarø. Bare være til stede, gå en tur og lade roen
sænke sig. Du kan mærke den gode stemning på øen – vi kan godt lide at
have gæster og giver os gerne tid til at tale med dig, når du besøger os."
Derfor foreslår Jakob også, at du ikke nøjes med en endagstur, men bliver
på øen en nat eller to. Så kan du også nå at afprøve flere af de gode
spisesteder, smage det lokale øl på mikrobryggeriet Aarø Bryg og nyde et
glas kølig hvidvin – plus en smuk havudsigt – på vingården.

Hotdogs og hummerskum
Som gæst på Aarø behøver man altså ikke at sulte, uanset smagsløg og
kulinariske præferencer. Du kan både få traditionelle retter som dansk
bøf med bløde løg og helt lokale specialiteter som laks, der er røget på
vinstokke og serveret med hummerskum og vild strandsennep. Eller
hvad med at smage kødet fra det Galloway-kvæg, der græsser på øen?
Det bliver blandt andet marineret i den lokale tangvin, brygget på
planter fra bæltet.

1,5 eller 106 kilometer?
Det er helt oplagt og meget nemt at vandre på den 5,66 km2 lille ø, og du
finder afmærkede turforslag på Aaro.dk. Er I en gruppe, kan I booke en
lokal guide til at vise jer rundt på øen og fortælle nogle af de mange gode
historier. Og hvis du virkelig er glad for at gå, kan vi anbefale Camino
Haderslev Næs: En vandrerute på i alt 106 kilometer, hvor du får set ni
smukke sønderjyske kirker på vejen.

Fugle og urter
Uanset hvornår du vælger at besøge "Lillebælts Perle", kan du glæde dig til
det rige fugleliv. Kommer du efter yngleperioden, dvs. efter 15. juli, er der
adgang til fuglereservatet Aarø Kalv, hvor du skal ud at se efter vadefugle
som vibe, strandskade og rødben. Her kan du også finde de vilde urter,
som øboerne krydrer de lokale specialiteter med, og hvis du sætter pris på
at blande din egen kryddersnaps, skal du huske at medbringe en lille pose
til strandmalurten.

Hvad siger ø-eksperten?
Dansk Ø-feries direktør Lindy Kjøller fremhæver caminoen som et meget vellykket græsrodsprojekt:
"Det er de lokale beboerforeninger, som tog initiativ til en vandre- og cykelrute på Haderslev Næs. Nu
har de givet både lokale og turister en fantastisk mulighed for at fordybe sig i egnens historie, kirkerne
og naturen. Når jeg rejser rundt på øerne, er det også i vid udstrækning alle de visionære og initiativrige
beboere, der gør besøget til en særlig oplevelse".

Køb dit ø-pas nu!
Har du endnu ikke et ø-pas? Så kan du bestille det lige her!

Spisning & overnatning (links)
Aarø Fiskerøgeri
Aarø Vingård
Brummers Gaard
Aarøs Perle
Café Aarøgaard

Ø-passet som platform for formidling af ø-aktiviteter er støttet af Nordea-fonden og Erhvervsstyrelsen.

Fotos brugt i dette nyhedsbrev af: Niels Haugaard.
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