
Tunø Rundt

Tag med Jobbanken 
på heldagstur til 
naturskønne Tunø.
Vi går hele øen rundt 
langs kysten.

PROGRAM: 

7.45 Mødetid Jobbanken Aarhus

9.00 Færge fra Hou

10.00  Ankomst Tunø, vandretur øen 
rundt med frokoststop undervejs

13.30 Kaffe og kage på Tunø Kro

14.30 Tunø by, kirke og fyrtårn 

16.40 Færge mod Hou

18.15 Hjemkomst Jobbanken Aarhus           

Gå ikke glip af vores sensommertur til Tunø, den lille hyggelige og 
atmosfærefyldte ø i Aarhus Bugten. Vi skal se nærmere på øens natur 
og kultur. Øen har kun 118 beboere, men har både sin egen avis, skole, 
købmand, kro og kirke. 

Naturen på Tunø er storslået. Vi skal gå øen rundt langs kysten, hvilket 
er en kæmpe oplevelse. Her er stor variation i landskabet med smukke 
strande, stejle skrænter skabt under istiden og sjældne fuglearter. 
Efter gåturen venter kaffe og kage på Tunø kro og et besøg i kirken, 
hvilket indbefatter et kig fra kirketårnet, der samtidig fungerer som 
Tunøs fyrtårn for det sejlende folk. Heroppefra er en fantastisk udsigt 
over Aarhus Bugten, Mols Bjerge, Samsø, Østjylland og sågar Fyn hvis 
det er sigtbart vejr.

Inden vi sejler retur til fastlandet er der mulighed for at købe lo kale 
Tunø-lækkerier med hjem i form af velsmagende grøntsager.

Praktisk information: 
Da vi skal gå omkring 10 km denne dag er det en rigtig god idé med gode 
vandresko, rygsæk og en vandflaske. 

Det er oplagt at deltage på Jobbankens vandrehold, der vandrer 6-7 km 
hver tirsdag, så du er klar til gåturen rundt om Tunø. Skulle du ikke være i 
stand til at gå 10 km, så kontakt Erling, så finder vi en løsning. 

Jobbanken sørger for forplejning i form af rundstykker og kaffe på 
udrejsen på færgen, sandwich til frokost og kaffe og kage om eftermid-
dagen. Har du brug for andet medbringer du dette selv. 
Tag evt. badetøj med, hvis du er frisk på en vandgang!

TIRSDAG 
24. SEPTEMBER 
KL. 7.45-18.15

TILMELDING:
Tilmeld dig arrangementet ved at betale 200 kr. med 
 MobilePay på nr. 68886. Skriv ”Tunø” i kommentarfeltet. 
Du kan også tilmelde dig ved kontant betaling i Jobbanken. 
Sidste tilmeldingsfrist er tirsdag den 17. september. 
Bemærk at der er et begrænset antal pladser på turen.

Har du spørgsmål så kontakt Erling på ek@job-banken.nu 
eller T: 9722 3064
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