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Jeg tror, at mange er fascinerede over den lille ø Anholt, som 
ligger midt i Kattegat – så lang fra alting, som man 
overhovedet kan komme i Danmark. 
 

Man beskriver det således på Anholts hjemmeside: 
 

Her er hav, klitter, endeløse strande og højt til himlen. 
Anholt er en naturperle med Ørkenen, Nordeuropas 
største lavhede som et af de mest særprægede 
naturområder i Danmark. 

 

I de naturområder er der mulighed for at opleve mange dyr 
og planter, som man ikke finder ret mange andre steder i Danmark. Der er f.eks. store sælkolonier, 
som dog kun kan betragtes gennem kikkerter, da områderne er fredede. 
 

Der er kun én daglig afgang til øen og én daglig afgang fra øen. Det vil sige, at hvis man skal opleve 
øen, så er man nødt til at have mindst to overnatninger. 
 

Jeg er ret sikker på, at arrangementet vil tiltale klubbens vandrehold. Der er mulighed for at lave en  
rigtig god vandretur på øen. 
 

De mindre ihærdige, vil uden tvivl også finde ud af at hygge sig på anden måde. 
 

Programmet vil blive som følgende: 
 

Tirsdag kl.10:51 Afgang fra Aarhus med letbanen - 15:45 Ankomst i Anholt havn 
2 overnatninger på Anholt i kroen 
Torsdag kl.08:00 Afgang fra Anholt - 12:27 Ankomst til Aarhus med letbanen 

 

Pris inkl. billetter til letbanen og færgen samt overnatning og morgenmad (inkl. selvsmurt madpakke), 
eftermiddagskaffe med kage og to-retters aftensmad (den ene aften med jomfruhummer som forret) 
vil løbe op i: 

kr. 1.300,00 
Sidste frist for tilmelding og betaling: 
 

Onsdag den 4. september 
 

Kroen har en ret begrænset kapacitet, så det vil være en god ide at tilmelde sig tidligt for at få en 

plads. Når der ikke er flere pladser, så lukker vi for tilmelding. Du er tilmeldt, når du har betalt. 


