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Stik et ø-pas i lommen og rejs ud og oplev den danske sensommer!  
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. 
 
Nogle øer er lettere at komme til (og fra) end andre, så nogle stempler i passet er nemmere at få end 
andre. Det sværeste er nok det fra Anholt, perlen midt imellem Danmark og Sverige. Læs med her i det 
fjerde af sommerens seks nyhedsbreve! 

 

Tre timers smuk sejlads … 

Der er mange gode grunde til at besøge Anholt i sensommeren og 
efterårsferien. En af dem er prisen på færgebilletten, som falder til langt 
under det halve her den 5. august. Man kan ikke sejle tilbage til Grenå 
samme dag, så du er nødt til at overnatte på øen, men tro os: Det bliver 
du ikke spor ked af. 

  

 
 

  

… med god forplejning 

Hvis du vil af sted på tur, så snart M/F Anholt lægger til efter cirka tre 
timers sejlads, kan du bestille en madpakke i færgecaféen. Og når du 
skal retur til Grenå, kan morgenmaden stå klar til dig, når du kommer 
om bord. Du skal bare sms'e til 22307934 senest dagen før. 

  
 

  
 
 
 
 
 



 

En enestående natur 

Anholt er tør, vejrbidt og en helt fantastisk naturoplevelse, som skal 
opleves til fods: Det fredede hedelandskab Ørkenen udgør fire femtedele 
af øens areal. Her kan du fx både finde vilde orkidéer og gå rundt om en 
enebærbusk, og hvis du har mod på den 8-9 km lange tur ud til Fyret, kan 
du glæde dig til at gribe kikkerten i observationshuset Sælspotten for at 
spotte … ja, gæt selv. Er dagsformen god, er de 25 km hele vejen rundt 
langs kysten af Anholt absolut indsatsen værd. 
 

 
 

  

Alternativ transport 

Som du nok kan gætte, er der ingen grund til at tage bilen med til Anholt, 
men du skal ikke afholde dig fra en ø-ferie, selv om du ikke er til lange 
traveture. Du kan cykle rundt på øens grusbelagte stier: Cykeludlejningen 
på havnen har et stort udvalg, og hvornår har du egentlig sidst kørt på en 
tandem? På havnen kan du også leje en eldreven golfbil hos Casablanca 
Hostels. 
 

 
 

  

Sightseeing med Liselotte 

Else Brask fra VisitAarhus/Anholt Turist kan varmt anbefale en tur med 
Anholt Taxi, og det er ikke nødvendigvis for at blive kørt fra A til 
B: "Liselotte Sørensen er både taxivognmand og formand for øens 
borgerforening, så hun ved, hvad der rører sig. Du kan booke en 
sightseeingtur, hvor du får udpeget Anholts seværdigheder, krydret med 
myter og gode historier. Så har du et godt overblik over øen." 
 

 
 

  

Smagen af Anholt 

Ørkenens enebær og rene, bløde vand er to af ingredienserne i den 
anerkendte Anholt Gin, som blev lanceret for to år siden under det 
bramfri slogan "Mindre pis, mere gin." Spiritussen er bestemt værd at 
smage, og Dørken på havnen er et rigtig godt sted at bestille den: Jakob 
Kjærgaard står både bag baren og ginnen, og han fortæller gerne sin 
historie. 

 
 

 

  

Byvandring 

Hvordan så øen ud i stenalderen, og hvad er historien om fiskeriet? Det 
får du svar på, når du besøger det lokalhistoriske Anholt Museum. 
Museet er åbent alle dage, så længe der er turister nok på øen, og tirsdag 
og torsdag formiddag kan du kombinere besøget med en informativ 
byvandring. Den tager halvanden time. 
  

 

 

  



Hvad siger ø-eksperten? 

Dansk Ø-feries direktør Lindy Kjøller fremhæver Anholt som noget helt særligt i det danske ørige: 

"Ørkenen er med på den officielle liste "Smutturen", som er 50 unikke steder i den danske natur. Her i 
sommer har der været en ekstra grund til at vandre helt ud til fyret på spidsen om onsdagen: En gruppe 
frivillige har stiftet "Anholt fyrs venner", så gæster kunne komme op og nyde udsigten. Og tænk så lige 
på, at kustoden også skal vandre to timer frem om formiddagen og to timer tilbage om eftermiddagen. 
Det er da et helt fantastisk initiativ." 
 

 
Køb dit ø-pas nu! 

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

 
 
Praktisk info: 

Turistkontoret på havnen har åbent året rundt. 
 
Vandrerhjem, B&B og feriebolig kan du booke her. 

Du kan også bo på Anholt Kro eller Anholt Camping. 
 
Sulten? Her er et par forslag: 
Algot fra havet 
Café Tanternes Hus (til og med uge 32) 
Ved Vejen 
 
Tørstig? 
Dørken (til og med uge 32) 
Orakel Bar (til 1. september og i efterårsferien) 
 
Vil du leje cykel? Bestil den her: info@anholtcykeludlejning.dk. 

De eldrevne golfbiler kan du reservere på: info@casablancaanholt.dk. 
 
Anholt Taxi: Skriv til taxi@anholt.dk eller ring 20 22 90 06. 

 

 
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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