
Pressemeddelelse fra Ærø Turist 23. april 2010  

En ny og anderledes cykelguide med ture på Ærø er udkommet. Et samarbejde mellem Ærø Turistkontor og Allan 

Harsbo, har resulteret i en smuk og rigt illustreret cykelbog på 64 sider i A5 format, lige til at have med i lommen. . En 

tysk version er klar på nettet og ligeledes vil en engelsk version her udkomme indenfor kort tid. 

Bogen beskriver i alt 130 km cykelture på kryds og tværs af øen og de enkelte ture er bygget op med detaljerede 

turkort og en ”GPS lignende” opsætning af vejnavne, køreretninger og afstande. Der findes på hver tur gode historier 

og fakta om de steder, der besøges, ligesom Ærøs interne forhold og historie er beskrevet med kærlighed og lune. Nye 

turistmål er lokaliseret og optræder med spændende og sjove historier.Bl.a. er ”Den amerikanske Flyver” på Marstal 

Kirkegård og ”Dæmningen ved Gråsten Nor” givet nyt liv ved en beretning om ukendte hændelser på disse steder.  

 

Turene er tilrettelagt på Ærøs små hyggelige veje og i indholdet fornemmer man den tidligere Ærødreng Allan 

Harsbo’s store kærlighed til øen og fine sans for Ærøs historie og små detaljer, noget som gør en cykeltur på Ærø til en 

helt speciel oplevelse.  

 

Turist- og Erhvervschef Carl Heide udtaler :  

 

”Allan Harsbo initiativ udfylder et stort hul i vores tilbud til turister på Ærø, men det er ikke blot for turister denne 

cykelguide er værdifuld, også lokale vil finde en guldgrube af viden, anekdoter og fakta om vores smukke ø. En 

cykeltur på Ærø vil ikke være den samme efter Allans bog er udkommet” 

 

Bogen kan købes på Ærø Turistkontor i Ærøskøbing og på nettet på www.bike-erria.dk. Endvidere vil Dansk Cyklist 

Forbund og andre turist organisationer have denne på lager. Cykelbogen er udkommet på print og kan endvidere 

downloades fra www.bike-erria.dk . En tysk version er klar på nettet og ligeledes vil en engelsk version her udkomme 

indenfor kort tid.  

 

Kontakt vedr. denne pressemeddelelse:  

 

Ærø Turistkontor 

Carl Jørgen Heide 

Telefon: 62521300 

e-mail: cjh@arre.dk  

 

 

  


