
Guided total oplevelsestur på Agersø, der gør det hele levende.
Pris per deltager 450.- “All Inclusive”. Når vi siger “All Inclusive” mener vi det!
Oplevelsesturen varer 5 timer og er inklusive færger, guider, fuld forplejning inklusiv 
drikkevarer samt kaffe med lagkage. 
Turen indeholder:
* Færge Stigsnæs - Agersø retur.
* 2 guidede ture: Byvandring hvor i besøger Agersø kirke, møllen og museumsstalden inkl. entreer  

samt landtur med traktorbussen.
* Frokost “En bid af Agersø, med lokale specialiteter ” inklusiv en øl / vand eller et glas vin.
* Kaffe med hjemmelavet Ø-lagkage på Ankerpladsen, din Snack & Snak Bar på Agersø havn.
I tager færgen fra Stigsnæs færgehavn kl 10:00, hvor turen tager 15 minutter. Herefter er det kun 
et spørgsmål om at lade sig underholde. I modtages på Agersø havn af de friske guider, der 
brænder for at formidle historie og anekdoter fra for- og nutid.

Byvandringen, hvad går det ud på:
En 1 ½ - 2 timers guidet gåtur på ca. 600m gennem byen, hvor 
i bl.a. besøger Agersø Mølle fra 1892, Kirken med de smukke 
lapidarier, stålkorset til minde om dræbte britiske soldater fra 
Englandkrigen samt Historiestalden og brandstationen.  

Turen er også egnet for dårligt gåen

Kl. Ca. 12:00 efter første tur ankommer i til fællesspisning på Agersø Kro til ”En bid af Agersø”, 
delvis med lokale produkter, inkl. en Agersø bryg, 1 glas vin eller en vand efter ønske.
Kl 13:15 Efter fællesspisningen starter traktorbussen og så 
går det der ud af. Oplev den unikke natur; undervejs står 
snakketøjet ikke stille på guiden med et aldrig svigtende 
humør. Den ene kilometer efter den anden bliver ædt af 
traktoren, som standser flere gange. Bl.a. på øens højeste 
punkt, hvorfra man i klart vejr kan se 11 omliggende øer. 
Undervejs bombarderes i med guidens anekdoter om nogle 
af de mennesker, der har haft deres gang her, om nogle af de 
mange tildragelser, der er hændt den igennem årene. 

Der vil blive fortalt om øens historie fra ca. år 1231 og frem til i dag.

Kl ca. 14:45 mødes i på Ankerpladsen din Snack og Snak bar på 
Agersø havn, hvor der serveres kaffe med Ø-lagkage inden turen 
går hjemover efter en begivenhedsrig dag på Agersø.

I returnerer med Agersøfærgen kl 15:30.

Pris pr. deltager 450 kr. Oplevelsesturen tager 5 timer ”All inclusive.”
Gennemføres ved tilmelding af minimum 10 personer. Maximum er 60 personer. 
Faste planlagte datoer i 2022: (Kl.10:00 fra Stigsnæs) er under planlægning
(Obs! Er I en gruppe på min. 10 personer, så bare ring med jeres ønskedatoer. 
Book din tur via hjemmesiden og du er sikret plads på en af de populære ture

Arrangør: Agersø's Ve og Vel - www.agersoe.nu - mail: info@agersoe.nu - Tel: 2244 7738 
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