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Ærø

B A L S A M  
F O R  S J Æ L E N

Naturen er fantastisk med bakket terræn, masser af oplevelser ved havet og en  
af Danmarks bedste strande, Eriks Hale på østkysten. På Ærø er der gastronomi, hippe  
hoteller, sjove, anderledes butikker og en ro og skønhed, man ikke finder mange steder.

Ærøskøbing oppefra.

Hotel The Monica har kun 
tre værelser, og de er helt 
forskelligt indrettet.

AF CHARLOTTE MIELKO. FOTO: PR OG PRIVAT

Bar, restaurant og 
et kulturelt center – 

Landbogaarden drives 
nu i fjerde generation.

Butikken Garna er et 
must, hvis du strikker.
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SPIS
Skittens Skibscafé er en økologisk café på et mindre selvfremdrevet 
lystfartøj ved Øhavsstien. Her får du skøn kaffe og Skarø Is, som er 
lavet på birkesaft.
Landbogaarden er en bar, restaurant og et kulturelt center. Ejer Ja-
cob Fuglsang Mikkelsen, som boede i New York i mange år, hvor han 
arbejdede som fotograf, er i dag også dj på stedet og står for de kul-
turelle arrangementer. Køkkenet er klassisk dansk. landbogaarden.dk
Arnfeldt er den bedste restaurant i Ærøskøbing, og Morten Arnfeldt 
har arbejdet for flere Michelin-kokke. Han anvender så vidt muligt lo-
kale råvarer og er også medejer af det nye slagteri på øen. Køkkenet 
er udsøgt, har åbent tirsdag-lørdag og har en fast menu. arnfeldtho-
tel.dk
 
BO
Pension Vestergade 44 er et stort fredet patricierhus med seks yndi-
ge dobbeltværelser og en stor dejlig have. Morgenmaden er hjem-
melavet og kan indtages i den dejlige have. vestergade44.com. Arn-
feldt Hotel og Restaurant ligger i første række ved vandet, og her 
byder Katrine og Morten på seks smukke værelser i klassisk stil, hvor 
det øverste er en stor suite. Katrine har indrettet hele hotellet med 
danske klassikere, norske fliser og antikviteter. arnfeldthotel.dk. Hotel 
The Monica er et luksuriøst boutiquehotel med tre fine værelser. 
Monica giver dig oplevelsen af at være hendes helt personlige gæst, 
og her slapper du af med kulturelle bøger og hjemmelavet mad, der 
også kan nydes i hendes lille haveområde. Her er også en smuk butik 
med bøger, gaveartikler og udsøgt keramik. themonica.dk

Ærø

Badehusene i 
Ærøskøbing.

Arnfeldt Hotel & Restaurant 
drives af Katrine med en passion 
for indretning, og Morten, der 
har arbejdet på Michelin- 
restauranter i London.

Søstærk Hustrykkeri laver de 
smukkeste print, kort og visitkort.

ÆRØSKØBING
Ærøskøbing er den mest velbevarede 
1700-tals-købstad i Danmark. En stemningsfuld 
og historisk by med små farvestrålende byhuse 
med fint dekorerede døre og smukke bag- og 
gårdhaver. Her finder du arkitektoniske stilarter, 
og her emmer af kunstnerisk idyl. Kunstnerne 
startede med at komme i 1910’erne, og sammen 
med malere og arkitekter transformerede de 
Ærøskøbing til en turistby i 1950’erne.

OPLEV 
De charmerende huse skulder ved skulder, nogle 
dateret helt tilbage til renæssancen med Dan-
marks ældste hoveddør fra 1645. Spionspejlene 
sidder stadig på vinduerne. Tag på en af de 
guidede vægter-ture med dygtige historikere. 
Badehusene på Vesterstrand i smukke toner er 
noget af det mest pittoreske og ærø’ske miljø, du 
kan finde. 

SHOP
 Er du på jagt efter ærøske specialiteter finder du 
dem i Den Gamle Købmandsgård. Alt fra Ærø-øl, 
whisky og rom til skønne Vild Ild Chilisaucer. Her 
er også en fantastisk gårdcafé. Island Living/
Garna sælger brugskunst og garn. garna.dk 
Donna & Miss Daisy er en sjov tøjbutik med alt 
fra små fine accessories til sommergarderoben. 
Else Schneider er et univers af vintage, unika 
og lækker stil. Søstærk Hustrykkeri trykker kort 
og andre gaveartikler og har en skøn butik med 
danske pastelkridt i fine nuancer, franske lækre 
notesbøger, smukt engelsk gavepapir og sine 
egne artikler. soestaerk.co

Lokale specialiteter og en fantastisk gård-
café hos Den Gamle Købmandsgaard.
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Sømandsbadet 
er Ærøs spa.

Er du til en cykeltur, 
er Nevrestien mellem 

Ærøskøbing og Marstal 
et godt bud.

MARSTAL
Her i øens største by har søfolket holdt til i århundreder, og her ud-
dannes kommende søfolk og kaptajner, der sejler over hele verden. 
Marstal emmer stadig af skøn klassisk maritim stemning med små 
smalle stræder og en imponerende kilometerlang havnemole, der er 
bygget af byens sømænd. Her er masser af liv og små restauranter. 

OPLEV 
Stranden Eriks Hale med nogle af Danmarks ikoniske badehuse til-
bage fra 1920’erne og en fantastisk strand. I Ommel er der to idylliske 
og autentiske havne med atmosfære og maritimt miljø.
Marstal Søfartsmuseum er et skatkammer, og du fornemmer både 
en del af den danske skibshistorie, men også samlingen af marine- 
og grønlandsmaler J.E.C. Rasmussen er imponerende. Giv dig tid, 
og nyd Søfartsmuseet, og få den spændende historie om, hvorfor 
Marstal er den mest maritime by i Danmark. markmus.dk
Hotel Femmasteren har en lille wellness-oase, som kaldes for Sø-
mandsbadet og består af to vildmarksbade og en udendørssauna. 
femmasteren.dk
Vil du gå i dybden, har Ærø også selvfordybelses-retreats med per-
sonlig udvikling, f.eks. tre dages retreat med 30 timers selvfordybelse 
og fællesskab i gruppe på maks. 4 med meditation, naturen, tanke-
feltterapi m.v., halmoehus.simplero.com

SHOP
I Marstal ligger øens største handelsgade, der har åbent hele året. 
Midt i byen sælger Aeroepigen lokale produkter som delikatesser 
og cremer. Fru Nørgaard er en fin brugskunstbutik med tøj, tasker, 
smykker og meget andet. Færgevej 46 er en skøn livsstilsbutik lidt 
uden for byen med hammam-håndklæder, krukker, FerMob have-
møbler og ejerens smukke keramik. Hun er til daglig keramiker og 
afholder skønne kurser på stedet. faergevej46.dk

SPIS
Ballast er en bar og butik på havnen med Hansen Is, øl og gode 
cocktails. Fru Berg er en skøn fiskerestaurant på havnen med udsigt 
til skibene. Her serveres rødspætte og anden friskfanget fisk, bergs-
restauranter.dk. Prinsebroen Røgeri har eget røgeri med lækker torsk 
og laks, skønne fiskesalater og deres egne lokale snapse med blandt 
andet havtorn.  

BO
Femmasteren er i dag både hotel og hostel og rigtig godt til børne-
familier. I et fælles køkken kan du lave te og kaffe, når du har lyst, der 
er morgenmadsbuffet, og der er sauna og vildmarksbad tilknyttet. 
femmasteren.dk. Ærø Hotel er til voksengæster og har gode “pakker”. 
aeroehotel.dk. Udsigten Marstal er et skønt sted, smukt beliggende 
og har restaurant og mad i top. udsigtenmarstal.dk

På Færgevej 46 finder du 
smuk keramik, havemø-
bler og lækkert design.

Pejsestuen i det 
hyggelige hotel  
og hostel Fem-

masteren.

Der afholdes  
2.000 bryllupper  

årligt på Ærø, hvor du 
kan udleve drømmen 

om et eventyrligt  
bryllup. danishisland-

weddings.com
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Tyske Susanna laver selv sine 
sæber til Sæberiet i Bregninge.

Søby Mejeri er café, 
kunst og kultur.

Nyd det smukke sydfynske 
øhav til vand.

Lækre kager på Søby Mejeri.

PRAKTISK 
Færger: Oplev det smukke fynske øhav, og tag en af de 
24-30 færgeafgange til Ærø fordelt på følgende ruter: Svend-
borg-Ærøskøbing. Faaborg-Søby, Rudkøbing-Marstal, Fyns-
hav (på Als)-Søby i øvrigt med verdens længst sejlende 100 
procent eldrevne færge, Ellen, som også har vundet en Danish 
Design Award. ærøxpressen.dk, ærøfærgerne.dk
Fly: Ærø har også en flyveplads, og en del af året er der faste 
ruteflyvninger fra Tune ved Roskilde til Ærø med Starling Air.
Busserne er gratis på Ærø – året rundt og for alle. Så det er 
nemt at komme rundt og opleve øen, selv om man ikke har bil.
Kajakudlejning: Ærø Kajak & SUP udlejer både kajakker og 
SUP-boards – og leverer dem ud på hele øen. De afholder også 
kajakkurser og laver fælles ture på SUP-boards.  
Et stort hit er solnedgangsturen med indlagt rosévinspause. 
teglvaerkspladsen.dk

Smukke døre med fine detaljer 
skræmte spøgelserne væk før i tiden.

SØBY OG BREGNINGE
Oplev den storslåede natur med flere bakker i det 
store naturområde, der strækker sig nordvestpå. 
Her er også flere løbe- og vandrestier samt Ærøs 
eneste golfbane med det karakteristiske fyrtårn, 
Skjoldnæs. På vej mod Søby finder du Bregninge 
og andre små byer, og i Søby finder du havnen 
med marinaen for lystsejlere og det store værft.

OPLEV 
Ærø Bryggeri ligger midt på øen, har sommer-
café, bryggeri og ølsmagninger, aeroebryggeri.dk. 
Søbygaard, et lille hertugeligt jagtslot med fin 
voldgrav. Her ligger Ærø Museum med udstillinger 
og et opdagelsescenter, arremus.dk. Ærø Golfklub 
er beliggende op mod Skjoldnæs Fyr på vestky-
sten, og naturen er helt fascinerende, absolut en 
af Danmarks smukkeste golfbaner. Her er også en 
lille café. aeroegolf.dk 

SHOP
Herremark ligger naturskønt ud til havet, omgivet 
af græssende heste og ren ærøsk natur. Lækkert 
interiør, økologisk børnetøj, gaveartikler og skøn-
hedsprodukter – plus loppefund finder du her og 
en café om sommeren, herremark.dk. Sæberiet er i 
dag overtaget af tyske Susanna, der fremstiller de 
lækreste sæber med masser af kulør og naturlige 
ingredienser og olier. Her er også kurser for børn og 
voksne. aeroesoap.dk. Ærø Gårdbutik Uldgaarden er 
350 m² med “alt i uld” og Ærø-specialiteter, oen.dk

SPIS
Finn’s Bageri på Søby havn er både konditori, 
café og pizzeria. Søby Mejeri er café, kunst og 
kultur. Sus og Niels hygger om dig, og her får du 
byens bedste bowls og skønne kager. Du kan sidde 
både i gårdhaven, ved bålpladsen, men også in-
denfor er der hyggeligt og kunstnerisk. Hvis du har 
tid, laver Niels en karikaturtegning af dig. Du kan 
også booke værelse her.

BO
Gæstgiveri Bregninge byder på en storslået have, 
skønne stier, fem vandhuller, dyreliv, smagfuld 
mad af lokale råvarer og senge. gaestgiveri.dk


