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Markedsføringspuljen sørger for flere gæster 
til Samsø og flere kunder i din butik

Som medlem af markedsføringspuljen er du med til at gøre Samsø endnu mere 
synlig i ind- og udland. Samtidig kommer du med på VisitSamsøs platforme,  
så gæsterne finder frem til dig. 

Det får du som medlem af Samsø Markedsføringspulje

• Egen side på www.visitsamsoe.dk 

• Med i en eller flere miniguides

• Egen side på www.visitdenmark.com

• Mulighed for at få tilbud på www.visitsamsoe.dk og i nyhedsbrev

Samtidig sikrer du, at vi kan lave en stærk destinationsmarkedsføring

• Digital markedsføring af Samsø

• De gode historier om Samsø bla. gennem pressemeddelelser  
til dansk og udenlandsk presse

• Presseture for danske og udenlandske medier

• Nyhedsbreve til feriegæster og fritidssamsinger

• Annoncer i aviser og magasiner

• Ansigt-til-ansigt turistinformation 

• Turistinformation via nettet, telefon og mail

• Ubemandede turistinformationer i havne og på færgerne

• Samsø Kalenderen

Markedsføringen af Samsø er noget, vi er fælles om!

Tilmelding
Du melder dig ind i Samsø Markeds-
føringspulje ved at udfylde skemaet  
på vores hjemmeside 
www.visitsamsoe.dk/puljen

Tilmeldingsfrist: 15. oktober 2020.

Spørgsmål: Ring til Michelle på 8659 0005.
Eller kig ind til en kop kaffe og en snak.

Du har mulighed for at blive faktureret i 
enten januar 2021 eller august 2021. 



VISITSAMSOE.DK

OPLEVELSER 
PÅ SAMSØ

Dette får du med et Micro-medlemskab

•  1 stribe i 1 miniguide på 3 sprog  
med 1 foto, kontaktoplysninger og 
tekst.

• Egen profilside på visitsamsoe.dk på 
3 sprog med samme brødtekst som i  
miniguiden, 2 fotos, adresse og tlf-nr.

• Mulighed for OPEN2DAY-widget på 
profilsiden på visitsamsoe.dk.   

• Din side vises i én menukategori i 
nederste lag, f.eks. under ”Værelser” 
under ”Overnatning”.

• Egen side på www.visitdenmark.com.

Micro-medlemskab
Pris 1.500 KR.
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Sælvigbugtens Camping - Staunsvej 2, Stauns - Tel +45 21676309 - saelvigbugtens-camping.dk
Kiosk med dagligvarer, friskbagt morgenbrød på bestilling, is, slik og kolde drikkevarer m.v.
Åbent: Maj - jun: Se tiderne på døren | 1. jul - 5. aug: Alle dage kl. 8-20 | 6. aug - sep: Se tiderne på døren.

Ballen Strandcamping - Strandskoven 7, Ballen - Tel +45 86591210 - ballenstrandcamping.dk
Friskbagt kvalitetsmorgenbrød, dagligvarer, is, slik, stort vinsortiment, m.m. 1,5 km fra Ballen.
Åbent: Maj: Kun weekend - se tiderne på døren | Jun: Se tiderne på døren | 1. jul - 7. aug: Alle dage kl. 7.30-22
8. - 31. aug: Se tiderne på døren.

Samsø Bryghus Café og Butik - Østre Ringvej 22, Nordby - Tel +45 29410203 - samsoe-bryghus.dk
I cafeen serveres mad baseret på gårdens egne råvarer. Hertil kan du nyde en af bryggeriets øl.
Alt i caféen og butikken er økologisk. 
Åbent: Apr - maj: Dagligt kl. 12-17 | Jun - aug: Dagligt kl. 11-18 | Sep: To-ti kl. 12-16.30 | Okt: To-ma kl. 12-16 
Uge 42: Dagligt kl. 12-16 | Se åbningstider resten af året på visitsamsoe.dk.

SuperBrugsen - Møllebakkevej 1, Tranebjerg - Tel +45 86592155 - superbrugsen.dk
Samsøs største supermarked. Egen slagterafdeling. Morgenbrød hver dag. 
Stor frugt & grønt afdeling samt OK benzin. Følg med på Facebook for gode tilbud og konkurrencer.
Åbent: Alle dage kl. 8-20 | Jul: kl. 7-20.

Vinkapellet Samsø - Brundby Hovedgade 24 - Tel +45 27623554 - vinkapellet.dk
Vinkapellet Samsø importerer og sælger i uformelle omgivelser økologiske og biodynamiske vine fra Alsace, 
Bordeaux, Loire, Bourgogne, Jura, Pyrenæerne, Etna, Umbrien, Toscana, Catalonien og Mallorca. 
Vinbar & butik. Åbningstider kan variere - hold dig opdateret på Facebook og Instagram.

Dagli´Brugsen - Svenskgyden 3, Mårup - Tel +45 86596054 - daglibrugsen.dk
Dit lokale supermarked i Mårup. Et væld af dagligvarer samt friskbagt morgenbrød. OK benzin.
Åbent: 365 dage.

DAGLIGVARER



Dette får du med et Mini-medlemskab

•  1 stribe i 1 miniguide på 3 sprog  
med 1 foto, kontaktoplysninger og 
tekst.

• Egen profilside på visitsamsoe.dk 
med samme brødtekst som i minigui-
den, op til 10 fotos, adresse og tlf-nr. 

• Du får også link til egen hjemmeside 
på din visitsamsoe.dk-side. 

• Mulighed for OPEN2DAY-widget på 
profilsiden på visitsamsoe.dk.   

• Din side vises i én menukategori i 
næstnederste lag, f.eks. under Bed & 
Breakfast under ”Overnatning”.

• Egen side på www.visitdenmark.com.

• Du kan have brochuremateriale i  
turistinformationen.

• 1 blok med Samsøkort.

Mini-medlemskab
Pris 3.000 KR.

VISITSAMSOE.DK

BO GODT 
PÅ SAMSØ
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Under Valnøddetræet B&B - Sannholm 12, Langemark - Tel +45 53676773 -  Under Valnøddetræet
Under Valnøddetræet ligger midt mellem markerne i udkanten af Langemark, kun 3 km fra Ballen. 
4 sommerværelser – 3 med dobbeltseng og 1 med enkeltseng.
Åbent: Maj - okt.

Sælvigbugtens Camping - Staunsvej 2, Stauns - Tel +45 21676309 - saelvigbugtens-camping.dk
Dejlige, rolige og hyggelige pladser midt i naturen, tæt ved vandet.  
Udlejning af moderne hytter og værelser med bad/toilet.
Åbent: Camping & hytter: 1. apr - 30. sep | Værelser: Hele året - i vinterhalvåret efter aftale.

Ballen Strandcamping - Strandskoven 7, Ballen - Tel +45 86591210 - ballenstrandcamping.dk
Hyggelig campingplads ved vandet. Gæsterne kan selv vælge deres favoritsted at slå lejr.
Nye servicebygninger. Udlejning af pæne hytter og campingvogne m/u toilet. Aktiviteter i højsæsonen.
Åbent: 15. apr - 30. sep.

Klitgaard Camping - Klitgaardsvej 7, Nordby - Tel +45 86596169 - klitgaardcamping.dk
Helt unik campingplads, som ligger helt ud til perfekt sandstrand på nordøstsiden af Samsø. 
Her er udsigt til hav og landskab fra de fleste pladser og en rolig, nærværende stemning for hele familien. 
Gratis minigolf og køle/fryseservice. 
Åbent: 1.maj - 1. sep.

Ballen Bed v/ Jaime Amby - Ballenvej 16 - Tel +45 61306125 - ballenbed.dk
500 meter fra Ballen Havn ligger et hyggeligt gæstehus på en stor naturgrund omgivet af træer.
Der er 4 værelser med 2 badeværelser til deling og et dobbeltværelse med eget bad. 
2 udendørs terrasser med borde og stole, hvor solen og udsigten kan nydes. Inklusiv morgenmad. 
Gratis parkering. Åbent: Hele året.

CAMPING

BED & BREAKFAST



VISITSAMSOE.DK

SHOPPING OG 
SERVICE PÅ SAMSØ

VISITSAMSOE.DK

SPIS GODT
PÅ SAMSØ  

Dette får du med et Basis-medlemskab

• Op til 2 striber i op til 2 miniguides 
på 3 sprog. Du kan selv bestemme, 
om du vil have 2 striber i samme 
miniguide, eller om de 2 striber skal 
fordeles på 2 miniguides.  

• Egen side på www.visitsamsoe.dk 
med tekst på max 1.500 tegn inkl. 
mellemrum, op til 10 fotos, link til 
egen hjemmeside, email-adresse,  
link til valgfri youtube-video, link til 
bookingside, link til facebookside.

• Mulighed for OPEN2DAY-widget på 
profilsiden på visitsamsoe.dk.    

• Din side vises i én menukategori i 
næstøverste lag, f.eks. under Bed & 
Breakfast under ”Overnatning”.

• Mulighed for annoncering af tilbud på  
visitsamsoe.dk og i nyhedsmails.

• Egen side på www.visitdenmark.com.

• Du kan have brochuremateriale i  
turistinformationen.

• 1 blok med Samsøkort.

Basis-medlemskab
Pris 6.000 KR. 7
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Casa Tua - divine rooms - Svedskegyden 2, Nordby - Tel +45 71712030 - divinerooms.dk
Casa Tua - divine rooms ligger placeret bag det idylliske Nordby Gadekær. Divine rooms er smagfuldt  
indrettet og der oser af hygge. Stedet har 7 værelser og en ferielejlighed. Booking på tlf. 71712030.  
Åbent: Se Facebook: Casa Tua – divine rooms.

Tante Tut og Onkel E - Hotel & Bistro, Kaasen 71, Kolby Kås - Tel +45 29877771 - tantetuthotel.dk
Et lille hyggeligt hotel med personlig betjening og værtskab. Beliggende ved havnen, tæt på stranden og med 
havudsigt til Tunø og Endelave. Hotellet fra 1887 er nyrenoveret i badehotelstil med 12 lyse værelser, stor fælles 
opholdsstue, terrasse og bistro. Fred og ro og Samsøs måske smukkeste solnedgang. Ideel også for familietræf, 
grupper og møder. Åbent: Mar - nov. Online booking.

Stay by Stage - Nordby Hovedgade 8 - Tel +45 28922783 - samsoebystage.dk
Stay by Stage tilbyder 14 toplækre værelser, der alle har eget bad og toilet. 2 store fællesrum med tv og
køleskab til drikkevarer. Desuden er der plads til 2 autocampere (med adgang til fællesrum og toilet/bad)
i den store skønne have. Morgenmaden serveres i hyggelige omgivelser med adgang til gårdhave. 
Åbent: Hele året.

Pension Stenvang - Onsbjerg Vestermark 21, Onsbjerg - Tel +45 40192795 - stenvang.dk
Lyse dobbeltværelser og familieværelser med eget bad/toilet. Adgang til tekøkken og opholdstue. 
Hund tilladt. Stor legeplads. Også hytter med plads til op mod 6 personer.
Åbent: Hele året.

Bed & Breakfast Mårup - Søndenbysvej 7 - Tel +45 20183890 - bed-and-breakfast-maarup.dk
Lille landhus med to nye værelser, hver med eget badeværelse med gulvvarme og opholdsstue. 
Haveterrasse, kæmpe gårdhave, gårdmøbler. 10 min til stranden. MobilePay accepteres.
Åbent: Hele året.

BED & BREAKFAST

HOTELLER

Kender du den grønne Booking-knap på  
www.visitsamsoe.dk? 
 
Den får gæsten direkte ind på din bookingside, og så 
er der ikke langt til købet. 

Hvis du er blåt eller rødt medlem, kan du få en  
booking-knap på din side på www.visitsamsoe.dk

1000-vis af bookinger kommer direkte fra www.visitsamsoe.dk

Puljestørrelse
På www.visitsamsoe.dk præsenteres med-
lemmer vilkårligt efter puljestørrelse.  
I miniguides sorteres der efter puljestørrelse, 
dernæst fra a-å. 

Har du flere virksomheder?
For at sikre en fair medlemsstruktur, gør vi opmærk-
som på, at ét medlemsskab gælder for én side på 
visitsamsoe.dk. Så har du flere virksomheder/cvr nr., 
skal du tegne flere medlemskaber. 



Dette får du med et Stort-medlemskab

• Op til 4 striber i op til 4 miniguides 
på 3 sprog. Du kan selv bestemme, 
om du vil have 4 striber i samme 
miniguide, eller om de 4 striber skal 
fordeles på 1-4 miniguides.  

• Mulighed for tilkøb af ekstra striber i 
miniguies for kr. 750,- pr. stribe.

• Egen side på www.visitsamsoe.dk 
med tekst på max 1.500 tegn inkl. 
mellemrum, op til 10 fotos, link  
til egen hjemmeside, email-adresse, 
link til valgfri youtube-video, link til 
bookingside, link til facebookside. 

• Mulighed for OPEN2DAY-widget på 
profilsiden på visitsamsoe.dk. 

• Din side vises i én menukategori i 
øverste lag, f.eks. i ”Hoteller” under 
”Overnatning”.

• Mulighed for annoncering af tilbud på  
www.visitsamsoe.dk og i nyheds-
mails.

• Mulighed for at tilkøbe ekstra side på 
www.visitsamsoe.dk.

• Egen side på www.visitdenmark.com.

• Du kan have brochuremateriale i  
turistinformationen.

• 1 blok med Samsøkort.

Stort-medlemskab
Pris 12.000 KR.

VISITSAMSOE.DK

OPLEVELSER 
PÅ SAMSØ

VISITSAMSOE.DK

BO GODT 
PÅ SAMSØ

VISITSAMSOE.DK

SHOPPING OG 
SERVICE PÅ SAMSØ

VISITSAMSOE.DK

SPIS GODT
PÅ SAMSØ  

Et rødt medlem har i gennemsnit 3-4 
gange så mange visninger på  

www.visitsamsoe.dk 
som et blåt medlem

Med en ekstra side på www.visitsamsoe.dk kommer du 
for ganske få penge til at blive meget mere synlig. På din 
ekstra side eller sider kan du fortælle om andre dele af din 
virksomhed, som fortjener selvstændig opmærksomhed.

Som rødt medlem kan du tilkøbe en eller flere ekstrasider 
på www.visitsamsoe.dk for kr. 1.250,- pr. stk. 

Siden indeholder tekst på max 1.500 tegn inkl. mellemrum, 
op til 10 fotos, aktivt link til egen hjemmeside, email-adres-
se, link til valgfri youtube-video, link til bookingside, link til 
facebookside.  

Siden oversættes også til tysk og engelsk, såfremt deadline 
for indlevering af materiale overholdes. 

Ekstra sider giver ekstra 
klik og flere gæster!

Camping og Feriecenter Samsø har   
to ekstrasider, som i perioden  
27. sep. 2019 - 27. sep. 2020  

 har givet dem 6.050 flere sidevisninger.  
Altså en pris på 41 øre pr. sidevisning!



Trafik på www.visitsamsoe.dk (OBS: 27/9 2019 - 27/9 2020)
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Brugere Sessioner Sidevisninger

STATISTIK - DIGITALE MEDIER

VisitSamsøs begivenhedskalender

• Findes på www.visitsamsoe.dk
• 139.139 visninger på hjemmesiden i perioden  

27/9 2019 - 27/9 2020
• På skærme på færgerne og rundt på øen
• Sendes som PDF til øens aktører
• Mere end 1.500 arrangementer om året
• Gratis at bruge for både arrangører og publikum
• Alle offentlige arrangementer kan komme i kalenderen

Nyhedsbrev fra VisitSamsø
• 9.309 modtagere pr. 28/9 2020  

(vækst på 9,32% siden 9/12 2019)
• Gennemsnitlig åbningsrate på 41,3%  

(gennemsnit for branchen er 28,3%)
• Gennemsnitlig klikrate på 8,3%  

(gennemsnit for branchen er 4,1%)

VisitSamsø på Facebook
• Antal Synes godt om pr. 28/9 2020: 11.563  

(vækst på 36.32% siden 6/9 2019)
• Aktivitet 27/9 2019 - 27/9 2020: 

 Antal opslag:   142
 Total rækkevidde:  727.407 unikke personer 
 Antal visninger:   851.632  
 Antal likes:  27.216
 Antal kommentarer: 2.521

VisitSamsø på Instagram
• Følgere pr. 28.09.20:  3.739
• Opslag i 2020:  47
• Likes på de 47 opslag: 18.006
• Rækkevidde:   200.729 unikke personer
• Eksponeringer:  271.013



Tegn en annonce i 
Samsø 

Feriemagasin 
2021

Feriemagasin 2020

Samsø



• Samsø Feriemagasin får folk til at  
vælge Samsø som feriedestination.

• Gæsten lærer dig at kende, inden  
ferien går i gang.

• Gæsten bruger Feriemagasinet til at 
finde dig, når ferien er i gang.

• Feriemagasinet er det eneste magasin 
om Samsø, der distribureres uden for 
Samsø. 
 
 

Feriemagasinet har til formål:

• At gæsten får øje på Samsø som  
destination, og får lyst til at besøge os.

• At gøre gæsterne opmærksom på  
din virksomhed. 
 
 

Samsø Feriemagasin trykkes i 90.000  
eksemplarer - større oplag end  
Jyllands-Posten. 

Over halvdelen distribueres uden for øen.  
 

Bestil din annonce online på  
www.visitsamsoe.dk/puljen  

senest 15. oktober

Fire gode grunde til at tegne 
en annonce i Samsø
Feriemagasin
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 V IS ITSAMSOE.DK

 Mit Samsø

Musikalsk 
  himmelflugt

”Der må bo en gal videnskabsmand, deroppe! Sådan en skurk fra Østrig-Ungarn med et 
stort ar ned over kinden – taget lige ud af en James Bond-film”. Det var, hvad Poul Krebs 
og hans kone, Ulla Krebs Bille, sagde til hinanden, første gang de kørte forbi Dansebjerg. 

Ulla og Poul flyttede til Samsø i midten af 90’erne, og hver gang 
de passerede den imponerende bakke lidt syd for Brundby, følte 
de sig draget. Draget af mystikken og historien, der emmede ud af 
stedet, og af muligheden for at skabe et kreativt miljø med plads 
til musik og store tanker.

Til tonerne af hjemlighed
Kort forinden havde Poul besøgt den legendariske musikprodu-
cer Daniel Lanois i New Orleans og der set, hvordan man indspil-
lede musik i helt anderledes rammer end herhjemme. ”I 90’erne 

begyndte man for alvor at professionalisere indspilningstudierne 
her i Danmark. Masser af grej, digital lyd og den slags. Med det 
forsvandt også en stor del af den sjæl og autenticitet, vi havde før-
hen. I New Orleans havde Daniel Lanois med sit Kingsway-stu-
die skabt et stemningsfuldt hus, hvor musikere kunne indspille i 
stuer og køkkenet døgnet rundt og gå omkuld i værelserne på 1. 
sal. Den tur gav mig inspiration til at skabe et sted, hvor vi kunne 
trække musikken ud af de teknikproppede studier og tilbage til et 
sjælfuldt, kreativt univers,” husker Poul. 

Så en dag var der en lille notits i Samsø Posten: ”Dansebjerg 

sælges. Kun seriøse henvendelser!” Poul ringede straks og spurg-
te, om sådan en popmusiker som ham kunne komme i betragt-
ning som en seriøs henvendelse. ”Det var i november måned, 
Ulla og jeg så stedet indvendigt for første gang. Da vi kom ud på 
den store terrasse og kiggede ud over landskabet, blev vores blik 
fastholdt af et rent Edward Hopper’sk motiv. På den lerede mark 
nedenfor bakken stod en gammel, grå Massey Ferguson. Væk fra 
traktoren førte et sæt fodspor, der talte sit eget sprog – jeg kom-
mer tilbage, når det bliver forår”. 

På skærm og skive
Næste forår kom de så tilbage. Både landmanden, der havde måt-
tet efterlade sin traktor i efterårspløret og Ulla og Poul, der nu 
kunne kalde Dansebjerg for deres. ”Allerede første dag begyndte 
vi at læsse udstyr ind. Vi installerede en stor mixerpult i spise-
stuen, og dagen efter gik vi i gang med at færdiggøre albummet 

’Forbandede vidunderlige tøs’”.  
Rygtet om Krebses sted på Samsø spredte sig i miljøet, og i det 

følgende årti blev der indspillet, filmet, digtet og komponeret på li-
vet løs i det smukke hus. ”Løst talt er der Dansebjerg-indspilninger 
på mindst 100 forskellige album,” fortæller Poul, og nævner i flæng 
navne som Nephew, Veto, Dúné, The Minds of 99, Sys Bjerre, Peter 
Sommer, Michael Falch, Veto og, selvfølgelig, Poul Krebs selv. 

Mange vil også kunne huske Dansebjerg som det sted, hvor 
det store TV-show ”Toppen af Poppen” blev filmet for et par år 
siden. ”Vi har også lavet en del radio, bl.a. DR’s ’Karrierekano-
nen’, som blev skudt i gang her i stuen. I 2005 udviklede og ind-
spillede vi det store projekt ’Postkort fra livet’, hvor sangskrivere 
og musikere som Povl Dissing, Michael Falch, Søs Fenger, Peter 
Belli, Elisabeth, Ivan Pedersen og Alberte skrev, komponerede 
og indspillede sange ud fra almindelige danskeres oplevelser og 
tanker,” husker Poul.
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 V IS ITSAMSOE.DK

 ÅBNINGSTIDER 2020:

ANNONCE

SAMSØ
FRITID
2020

NYT ÅRSKORT TIL
• Samsø Fitnesscenter
• Samsø Hoppeland &
• En masse Pay and Play aktiviteter

Særligt tilbud til fritidssamsinger 
og sommerhusejere!
Få nem adgang til aktiviteter på Samsø.
Støt foreningslivet.

Læs mere på sambiosen.dk
Sambiosen • Pillemarksvej 1 • 8305 Samsø

PARKGOLF – ET SPIL FOR ALLE
SJOVT, UDFORDRENDE, HYGGELIGT

Parkgolf er et japansk golfspil 
for hele familien 

Samsø PARKGOLF
Ballenvej 25, 8305 Samsø

Tlf.: 4940 9801

samsoparkgolf.dk

Det flotte gamle hvide fyr er opført i 1858, og er et oplagt udflugtsmål. 
Fra fyrtårnet er der en vid udsigt over Samsø Bælt mod Fyn, Sjælland 
og Jylland. Fyret ligger midt i et gammelt voldanlæg, og ved opgangen 

til fyret fortæller Samsø Museum om Samsøs middelalderborge 
i det gamle krudthus. 

Hold ferie i et af stedets 4 unikke lejligheder 
– se annoncen for Vesborg Fyr Ferieboliger på side 52. 

BESØG VESBORG FYR

Åbent hver dag kl. 11-18 fra 3. april til 18. oktober i krudthus og fyrtårn 
Entre til fyrtårn: Voksne kr. 20 - børn under 16 år kr. 10

Biografen Samsø
Sygehusvej 4a, Tranebjerg

Moderne biograf med klimaanlæg
Film for børn og voksne

Viser digitale film i 2D og 3D
Se, hvad der går i biografen her:

Samsø Posten
På Facebook

www.open2day.dk - infostandere
www.visitsamsoe.dk

Plakater ved biografen

Billetter og information: 
www.samsobio.dk

Tlf. 8659 1444 - samsobiokontakt@mail.dk

Velkommen til et univers af im-
ponerende rovfugle, som viser 
deres kunnen i den frie natur. 
Fra allerforreste række kan du 
nyde naturen og dyrene i deres 
ultimative frihed.

De dygtige falkonerer flyver 
fuglene ud over det store åbne 
område, og tit kommer vinge-
slagene så tæt på, at du kan mær-
ke suset henover hovedet.

Undervejs vil du få fortalt 
spændende historier om de for-

Falkecenter Samsø
Kom helt tæt på naturen og oplev vingesuset fra de 
majestætiske ørne, dragende ugler og lynhurtige falke.

skellige arter på en lærerig og 
humoristisk måde, så både 
børn og voksne kan følge med.

På Falkecenter Samsø er rov-
fuglene og gæsterne i centrum. 
Du kommer ikke tættere på na-
turen end her!

Falkonererne
Arbejdet med rovfugle er både 
spændende og seriøst, forkla-
rer Diane Cherie Dinesen, der, 
sammen med Louise og en 
håndfuld andre piger, sørger 
for, at både fugle og publikum 
har det godt: ”Rovfugle er fan-
tastiske at træne med. Man skal 
have tålmodighed og en forstå-
else for dyret, samtidig med at 
man skal slippe alle andre tan-
ker”. 

En ørn på armen
Efter forevisningen har du for 
kr. 50,- mulighed for at holde 
en af de prægtige rovfugle og 
samtidig hjælpe med at sam-
le penge ind til anskaffelse af 
nye fugle. ”Vores generøse 
gæster har siden 2016 doneret 
nok til, at vores amerikanske 
hvidhovedet havørn, Paco, 
langt om længe kan få sig en 
kæreste,” fortæller falkoner 
Louise Vedel, der ejer Falke-
center Samsø. 

Rovfuglefamiliens nye med-
lem hedder Alaska – en lækker 
seksårig hun på 7,5 kilo og et 
vingefang på imponerende 2,4 
meter. Alaska har tidligere flø-
jet over The Highlands i Eng-
land, og blev i 2019 en del af 
forevisningerne på Samsø. 

FEBRUAR UGE 7: Tir, ons, tor, lør kl. 14 
I vinterferien afholdes særarrangementet  
”KOM MED BAG KULISSERNE”, hvor vi 
viser avlsvolieren frem, og du kommer 
med helt ind bag ved. Tag del i fodrin-
gen af fuglene.

PÅSKEN: 8.-12. april Alle dage kl. 14

MAJ: Tir, ons, søn kl. 11 og lør kl. 14

JUNI: Tir, ons, søn kl. 11 og lør kl. 14

JULI: Man-lør kl. 11

AUGUST: Tir, ons, tor, søn kl. 11  
og lør kl. 14

SEPTEMBER: Tir, ons kl. 11  
og lør kl. 14

OKTOBER:  
Efterårsferien d. 10-17/10 
Alle dage kl. 14

Ring for ekstraordinære bookinger.
Dørene åbner en halv time før 
show-start

Falkecenter Samsø 
Eskevej 4, Permelille 
Tel +45 50889380 
falkecenter.dk

”Fantastisk show! Virkeligt gennemført og man 
kommer tæt på rovfugle og ugler. 

En oplevelse, man ikke må gå glip af!!!!”
Rene Fleischer

Foto: Sebastian Dammark.
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Hyggelig overnatning i Nordby
Tæt ved det charmerende gadekær 

i den idylliske landsby på Samsø
Bokning på www.divinerooms.dk eller +45 71712030

Svedskegyden 2 • Nordby • Samsø.

divine rooms

Hjemmelavet italiensk is & kaffe
Nydes i hyggelige omgivelser eller 
som Take Away til hverdag og fest

Åbningstider: Se Facebook, Casa Tua - divine ice cream, eller open2day.dk

Landevejen 16 • Nordby • Samsø

SAMSØ
MAD SN E D K E R I

Farverigt - Folkeligt - Festligt
Ny adresse: Tingvej 13, Tranebjerg, 8305 Samsø
Find åbningstider på www.samsoemadsnedkeri.dk
+45 51 91 19 57    kontakt@samsoemadsnedkeri.dk

Frokost - Aften - Take-Away - Håndlavede Gourmetprodukter
Espresso - Kage - Samsø Fritter - Catering - Is - Special øl

Nordby Hovedgade 13  | tel +45 8659 6513 
nordby13.dk

Restauranten ligger midt i charmerende Nordby,
hvor du kan nyde velsmagende brasserie-retter 

til frokost og aften. 
 

Glæd dig til godt håndværk, lokale råvarer
og hyggelig stemning på den solrige terrasse.  

 
Kig også forbi til et glas vin og en snack  

på de lyse sommeraftener. 

Restaurant Oasen & Min Kok Event • Søndre Møllevej 5 
Tel.: +45 41 18 05 71

www.restaurantoasen.dk

Åben i restauranten:
1. okt – 15. dec 

& 15. jan – 15. apr:
Fre & Lør: Kl. 18 - 21

16. apr – 31. maj 
& 17. aug – 30. sep
Man–Søn- kl. 15 – 21

1. jun – 16. aug
Man–Søn. 

kl. 11.30 – 22

Hyggelig stemning 
og friske råvarer

Restaurant Oasen er et dansk 
køkken, hvor vores gastronomiske arv 

kombineres med nye impulser.
Her møder du den danske madkultur 
i smukke, stilrene lokaler hos dygtige 

kokke og smilende tjenere.

Menukortet skifter med årets gang, så 
vi altid kan benytte de friskeste råvarer, 

og vores gæster løbende kan få nye 
smagsoplevelser.

 
Hos Restaurant Oasen kan vi altid 
byde på en stor buffet i det danske 
køkken. Vi er stolte over at kunne 

kæle for detaljerne. Vi har forskellige 
menuer, alt efter årstiden.

 
Hos Restaurant Oasen har vi noget til 
netop dit selskab. Om du kommer fra 
øen eller udefra, har vi et bord og en 

seng til dig. 

  

Tlf. 28773877 . Åvej 10A Samsø . Følg os på facebook

Vi er taget til fange! Låst fast af den ro, der er her på Samsø. 
En ro der gør, at vi kan koncentrere os om at være dygtige, 

få Jer til at slappe af og nyde livet sammen.

Hvad der ender på tallerkenen, bestemmer øen og sæsonen i skøn forening. 
Hvordan det bliver tilberedt bestemmer erfaringen og kreativiteten. 

Hvad der ender i glasset, finder vi helt sikkert en løsning på - sammen.

SAK 
Restaurant
www.saksamsoe.dk 

Aavej 10, Ballen • +45 28 77 38 77  
www.saksamsoe.dk •      restaurantsak

Som gæst hos restaurant SAK kan du forvente at dit 
måltid er bygget op omkring sæsonens bedste danske 
råvarer, hvad enten du går i frokost- eller aftenkortet. 

Omfattende vinkort og solrig terrasse. 
Større selskaber er ligeledes velkomne.

Nyd din frokost eller aftens-
mad indendørs eller udendørs 
på vores skønne terrasse lige 
ud til Ballen Havn.

Vi arbejder med øens bedste 
råvarer og alt er lavet med 
kærlighed.

Kig ind for en smagfuld 
oplevelse.

Ballen Havn
Tlf. 8659 1018

www.skipperly.dk
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 Smag på Samsø

Jeg er kommet på Samsø hele mit liv, 
og hver sommer skal jeg lige mindes 
om, hvor godt friske samske råvarer i 
virkeligheden smager. Kan et blomkål 
virkelig være så sødt og nøddeagtigt i 
smagen? Kan et jordbær være så rødt, in-
tenst og balanceret? Ja, på Samsø kan de, 
og jeg kan få tårer i øjnene af at smage 
en friskopgravet linzerkartoffel fra Lan-
gemarksgård med koldt smør og et drys 
havsalt. Det er ganske enkelt magisk. 

Unik adgang til råvarerne
Det har øens bedste restauranter hel-
digvis optaget, og i løbet af de seneste 
årtier har de fjernet sig fra frituremad og 
frostvarer for at hellige sig øens mange 
spiselige juveler. De københavnske top-
restauranter har unægtelig meget at byde 
på, men når det gælder friskopgrave-
de grøntsager, kommer de til kort over 
for Samsøs restauranter, som kan hive 
varerne direkte op af jorden og servere 
dem få timer efter til deres gæster. 

En solid base
Som nævnt er der sket en del de seneste 
år på restaurantfronten, og det glæder 
mig, at øen i dag har et solidt udvalg af 
spisesteder, som tager deres råvarer og 
gæster alvorligt. Intet slår en sommer-
aften med høj sol på Skipperlys terrasse, 
hvor man kan svælge sig i frisk fisk og 

nyopgravede kartofler.  De mange klas-
siske serveringer sidder lige i skabet, og  
bliver serveret uden nogen former for 
fine fornemmelser. 

Selv i Tranebjerg, som ikke tidligere 
har kunnet prale af gode restauranter, 
finder man interessante steder at indta-
ge sin frokost eller aftensmad. Alene på 
byens hovedgade er der en håndfuld spi-
sesteder, som hver især har fundet deres 
egne særkender. 

I løbet af de seneste par år er Nordby 
blomstret op, blandt andet takket være 
Lars Damgaard Hansen, som har flyttet 
sin købmandshandel, Smagen af øen, 
til Nordbys hovedgade. Her finder man 
alle de bedste specialiteter, Samsø har at 
byde på, såvel som fremragende nybagt 
rugbrød, og man kan også nyde godt af 
varerne i den tilhørende cafe. 

Lige over for ligger Work.Play.Nord-
by., en permanent pop-up-restaurant, 
hvor skiftende spisesteder dukker op i 
løbet af sæsonen. 

Nogle få meter længere oppe ad gaden 
serverer Anette og Lasse simpel, ærlig 
og veltillavet mad baseret på øens bedste 
varer, så nu kan Nordby igen bryste sig 
af et flot udvalg af spisesteder. 

Samsø er med andre ord blevet en rigtig 
spiseø, og jeg glæder mig, hver gang jeg 
sætter mig om bord på færgen.

Samsø har i løbet af det seneste årti oparbejdet et stærkt udvalg af restauranter, som 
alle har det til fælles, at de er baseret på de mange fremragende råvarer, som øen er i 
besiddelse af. Man får ganske enkelt ikke mere frisk mad end den, man får på Samsø. 
Af Rasmus Palsgård

En uvurderlig 
 råvarenærhed

Rasmus Palsgård
• Rasmus Palsgård er uddannet journa-

list og har til trods for sin unge alder 
manifesteret sig som en af landets 
førende mad- og vinskribenter.

• Man kan følge ham på hans blog, 
www.feinschmeckeren.dk, samt i 
aviser og magasiner, blandt andet 
Gastro, som han er fast bidragyder til.

• Rasmus er jurypræsident for den nye 
nordiske restaurantliste 360, som 
sætter særligt fokus på, hvordan 
regionens bedste spisesteder arbejder 
med bæredygtighed.

• Rasmus er også en passioneret 
hjemmekok, og i 2016 
nåede han til finalen i 
MasterChef.

• Ydermere har han en 
nær relation til Samsø, 
hvor han er kommet 
gennem hele sit liv. 
Hans mor er født og 
opvokset på øen. 

På Samsø er der mere end 35 spisesteder 
lige fra pølsevognen over små caféer til 
restauranter med hvid dug på bordet. 

Du kan finde en oversigt over spisesteder 
på www.visitsamsoe.dk 



Bestilling:

Du bestiller din annonce på:

www.visitsamsoe.dk/puljen senest den  
15. oktober 2020

Alt materiale til annonce og trykklare  
annoncer skal afleveres senest den  
1. november 2020.  

 
Skal vi hjælpe med din annonce? 
Så skal du aflevere dit materiale som: 

Tekst på e-mail eller Word fil. 

Billeder som jpg i min. 300 dpi.

Logoer som eps eller ai.

Materiale produceret i Microsoft Publisher  
kan ikke benyttes.

Afleverer du selv en færdig annonce?

Skal du levere en trykklar pdf uden skære-
mærker.

Husk både en dansk, tysk og engelsk  
version.

Ved levering af trykklart annoncemateria-
le har annoncetegner det fulde ansvar for 
korrekt leveret materiale.

Prisen inkluderer:

Hjælp til layout af annonce, oversættelse 
til tysk og engelsk, såfremt deadline er 
overholdt, samt fremsendelse af  
1 korrektur på dansk.

Har du spørgsmål vedrørende det grafiske, 
er du velkommen til at kontakte Mads på 
aumni@samsoe.dk eller telefon 8959 0005. 

Har du spørgsmål til målgrupper, læsertal 
etc., er du meget velkommen til at kon-
takte Jacques på aujrkn@samsoe.dk eller 
telefon 8659 0005.

Husk, at deadline for aflevering af alt ma-
teriale til annonce og trykklare annoncer er 
den 1. november 2020.  

Priser

Annoncepriser og formater (BxH) i Samsø Feriemagasin.
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GOLF I 
VANDKANTEN

Find også  
Samsø Golfklub  
på Facebook og 

Instagram 
#samsoegolfklub

Companydays 
Gruppebesøg 
Ring til os og få 
et godt tilbud

• Greenfee gælder hele
dagen

• Pay&play for hele
familien

• Golfundervisning
• Leje af golfudstyr
• Driving range
• Puttinggreen
• Golfskoler
• Juniorlejr
• Spændende matcher

W W W . S A M S O E G O L F K L U B . D K 

SAMSØ GOLFKLUB - BESSER KIRKEVEJ 24 - 8305 SAMSØ - 86 59 22 18
E-mail: info@samsoegolfklub.dk 

SAMSØ PERLEN

    
Overnat i skønne værelser kun 
50 meter fra badestranden.

Klassisk køkken med fokus på 
råvarerne og den gode smag. 

Spis i den hyggelige restaurant 
eller få lækker mad ud af huset 
til større arrangementer.

Åbent hele året.

Sælvig 48, Sælvig • Tlf. 8659 2500 
www.samsoeperlen.dk

CAFÉ - RESTAURANT - OVERNATNING

MALERiET
Galleri

Originaler 125 kr. - 10.000 kr.
Gurli Hansen i Nordby. Åbent hele året. 

Ring evt. 29 62 59 47 eller se efter flaget
VELKOMMEN

Ulrik 
Witt

Galleri med egne malerier 
og tegninger samt 

antikviteter og 
anden kunst i 2 etager

Byvejen 29, Hårmark
Tlf. +45 23464508

Åbent fra pinse til 30. sept
kl. 11.00-17.00

samt efter aftale

“Livet er smukt, hvis man gør, hvad man vil”
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Stemningsfuldt museum med 
Morgan-biler for voksne og børn, 

og en masse andre oplevelser 
fra en svunden tid. 

Entré, over 5 år: 20 kr.

Besser Hovedgade 58
8305 Samsø

     
 Tlf: +45 86590066

  
For åbningstider se:

 www.themorgangarage.com
      
     
 

www.samsoetekniskemuseum.dk

Foretag en rejse tilbage til 
dengang, hvor hverdagen 
var mere mekanisk end 
elektronisk.

Dette kan opleves på 
Samsø Teknisk Museum, 
hvor der er en stor samling 
af biler, traktorer, motorcyk-
ler, knallerter, telefoner, 
spolebåndoptagere, 
jukeboxe og meget andet.

Samsø Teknisk Museum
Bøgeshøjvej 15, 
Langemark,
8305 Samsø
Se åbningstider på Facebook
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SAMSØ LABYRINTEN

 Natur og oplevelser

Samsø Labyrinten er på størrelse med 
hele 12 fodboldbaner og godkendt som 
Verdens største Labyrint af Guinness 
World Records.

Verdens 
største 
Labyrint

Det var Karen og Erik Poulsen, der i år 
2000 fik den geniale idé at skabe Verdens 
Største Labyrint. Labyrintens lange stifor-
løb blev anlagt i deres nedlagte juletræs-
skov, og der blev indplantet forskellige løv-
træer, der nu danner hække langs stierne.

- Det skulle ikke bare være en labyrint. 
Det skulle også være en udfordring og 
særlig oplevelse at finde frem til Labyrint- 
ens mål. Derfor opfandt vi Stifinderen, 
der ved hjælp af spørgsmål leder de besø-
gende til Labyrintens 7 mål.
Det skulle også være sjovt og lærerigt, så 
Stifinderen kan nu fås med mange for-
skellige temaer og sværhedsgrader. At gå i 
mindre grupper og bruge hinandens viden 
giver en fælles og uforglemmelig oplevelse. 

ANNONCE

rigtige bogstaver til dit kodeord, er du 
sikkert gået den rigtige vej. Du kan del-
tage i en lodtrækning om flotte præmier.
Du må gerne tage madpakken og hunden 
med på turen. 
 God fornøjelse.

Erik, der er uddannet biolog, fortsætter: 
- Naturen er en vigtig del af oplevelsen. 
Labyrinten er ét stort naturområde, hvor 
man kan se og høre mere end 35 fugle-
arter. Naturen formidler vi bl.a. gennem 
Stifinderne Far vild med dyr og Viden-
skabsquizen. 

Under turen i Labyrinten kan du pludselig 
møde livagtige dyresilhuetter, den enøjede 
Odin eller H.C. Andersen, der sidder og 
læser eventyr.
- Der går hurtigt konkurrence i den. Kan vi 
nu finde frem til målet? Er vi faret vild? Og 
hvordan finder vi ud af, om vi har svaret 
rigtigt? 
Finder du frem til målet og samler de 

”Femstjernet attraktion for alle. 
Super godt for store og små”
 Jeanette, Lene, Jane, Susanne, København

”Så dejlig en tur. Skøn idé. Fuglely-
de og dufte - vi kommer igen”
 Thomas, Hjortshøj

”Det bedste vi har oplevet på  
vores Samsøtur”
 Svend og Anne-Marie, Kerteminde

Fakta
Areal: 60.000 m2

Samlet stilængde: 5.400 m
Antal T-kryds: 186
Antal gæster pr. år: ca. 20.000

Åbningstider 2020
4/4-3/5: Påske og weekender kl. 10-15,
Langfredag åben til kl. 17
4/5-30/6: Ti-sø 10-17
1/6: Anden pinsedag kl. 10-17
1/7-30/8: Alle dage kl. 10-17
31/8-27/9: Ti, on, to, sø kl. 10-15, lø kl. 10-17
3/10: Lø 10-15
10/10-18/10: Alle dage kl. 10-15
14/10: Kl. 21-24

Samsø Labyrinten
Issehoved 1
500 m nord for Nordby
kontakt@samsolabyrinten.com
Tel. +45 2427 3717

Læs meget mere på 
samsolabyrinten.com

1/1 side

190 x 250 mm. kr. 17.900,-

1/2 side højformat

92 x 250 mm. kr. 9.300,-

1/1 side redaktionel

210 x 260 mm.kr. 18.900,- 

1/2 side tværformat

190 x 122 mm. kr. 9.300,- 

1/4 side

92 x 122 mm. kr. 5.000,- 
1/8 side

92 x 58 mm. kr. 3.200,- 

Fakta om Samsø Feriemagasin

• Samsø Feriemagasin udgives i 2021 for  
13. gang af Samsø Markedsføringsudvalg.

• Udkommer på 3 sprog:  
Dansk, tysk og engelsk. 

• 100 sider med spændende artikler, aktivitets-, 
overnatnings- og spisemuligheder, kunst og 
kultur, kort over Samsø samt meget andet.

• Det eneste magasin om Samsø,  
der distribureres uden for Samsø. 

• Magasinet er på hylderne i turistkontorer,  
butikker, motorvejsstop, overnatningssteder 
mv. over hele landet.

• Feriemagasinet udkommer i et oplag på 
90.000 eksemplarer og forventes på gaden  
medio februar 2021. 



En redaktionel annonce giver plads 
til dig og din historie.
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SAMSØ LABYRINTEN

 Natur og oplevelser

Samsø Labyrinten er på størrelse med 
hele 12 fodboldbaner og godkendt som 
Verdens største Labyrint af Guinness 
World Records.

Verdens 
største 
Labyrint

Det var Karen og Erik Poulsen, der i år 
2000 fik den geniale idé at skabe Verdens 
Største Labyrint. Labyrintens lange stifor-
løb blev anlagt i deres nedlagte juletræs-
skov, og der blev indplantet forskellige løv-
træer, der nu danner hække langs stierne.

- Det skulle ikke bare være en labyrint. 
Det skulle også være en udfordring og 
særlig oplevelse at finde frem til Labyrint- 
ens mål. Derfor opfandt vi Stifinderen, 
der ved hjælp af spørgsmål leder de besø-
gende til Labyrintens 7 mål.
Det skulle også være sjovt og lærerigt, så 
Stifinderen kan nu fås med mange for-
skellige temaer og sværhedsgrader. At gå i 
mindre grupper og bruge hinandens viden 
giver en fælles og uforglemmelig oplevelse. 

ANNONCE

rigtige bogstaver til dit kodeord, er du 
sikkert gået den rigtige vej. Du kan del-
tage i en lodtrækning om flotte præmier.
Du må gerne tage madpakken og hunden 
med på turen. 
 God fornøjelse.

Erik, der er uddannet biolog, fortsætter: 
- Naturen er en vigtig del af oplevelsen. 
Labyrinten er ét stort naturområde, hvor 
man kan se og høre mere end 35 fugle-
arter. Naturen formidler vi bl.a. gennem 
Stifinderne Far vild med dyr og Viden-
skabsquizen. 

Under turen i Labyrinten kan du pludselig 
møde livagtige dyresilhuetter, den enøjede 
Odin eller H.C. Andersen, der sidder og 
læser eventyr.
- Der går hurtigt konkurrence i den. Kan vi 
nu finde frem til målet? Er vi faret vild? Og 
hvordan finder vi ud af, om vi har svaret 
rigtigt? 
Finder du frem til målet og samler de 

”Femstjernet attraktion for alle. 
Super godt for store og små”
 Jeanette, Lene, Jane, Susanne, København

”Så dejlig en tur. Skøn idé. Fuglely-
de og dufte - vi kommer igen”
 Thomas, Hjortshøj

”Det bedste vi har oplevet på  
vores Samsøtur”
 Svend og Anne-Marie, Kerteminde

Fakta
Areal: 60.000 m2

Samlet stilængde: 5.400 m
Antal T-kryds: 186
Antal gæster pr. år: ca. 20.000

Åbningstider 2020
4/4-3/5: Påske og weekender kl. 10-15,
Langfredag åben til kl. 17
4/5-30/6: Ti-sø 10-17
1/6: Anden pinsedag kl. 10-17
1/7-30/8: Alle dage kl. 10-17
31/8-27/9: Ti, on, to, sø kl. 10-15, lø kl. 10-17
3/10: Lø 10-15
10/10-18/10: Alle dage kl. 10-15
14/10: Kl. 21-24

Samsø Labyrinten
Issehoved 1
500 m nord for Nordby
kontakt@samsolabyrinten.com
Tel. +45 2427 3717

Læs meget mere på 
samsolabyrinten.com

25

 V IS ITSAMSOE.DK

 ÅBNINGSTIDER 2020:

ANNONCE

Velkommen til et univers af im-
ponerende rovfugle, som viser 
deres kunnen i den frie natur. 
Fra allerforreste række kan du 
nyde naturen og dyrene i deres 
ultimative frihed.

De dygtige falkonerer flyver 
fuglene ud over det store åbne 
område, og tit kommer vinge-
slagene så tæt på, at du kan mær-
ke suset henover hovedet.

Undervejs vil du få fortalt 
spændende historier om de for-

Falkecenter Samsø
Kom helt tæt på naturen og oplev vingesuset fra de 
majestætiske ørne, dragende ugler og lynhurtige falke.

skellige arter på en lærerig og 
humoristisk måde, så både 
børn og voksne kan følge med.

På Falkecenter Samsø er rov-
fuglene og gæsterne i centrum. 
Du kommer ikke tættere på na-
turen end her!

Falkonererne
Arbejdet med rovfugle er både 
spændende og seriøst, forkla-
rer Diane Cherie Dinesen, der, 
sammen med Louise og en 
håndfuld andre piger, sørger 
for, at både fugle og publikum 
har det godt: ”Rovfugle er fan-
tastiske at træne med. Man skal 
have tålmodighed og en forstå-
else for dyret, samtidig med at 
man skal slippe alle andre tan-
ker”. 

En ørn på armen
Efter forevisningen har du for 
kr. 50,- mulighed for at holde 
en af de prægtige rovfugle og 
samtidig hjælpe med at sam-
le penge ind til anskaffelse af 
nye fugle. ”Vores generøse 
gæster har siden 2016 doneret 
nok til, at vores amerikanske 
hvidhovedet havørn, Paco, 
langt om længe kan få sig en 
kæreste,” fortæller falkoner 
Louise Vedel, der ejer Falke-
center Samsø. 

Rovfuglefamiliens nye med-
lem hedder Alaska – en lækker 
seksårig hun på 7,5 kilo og et 
vingefang på imponerende 2,4 
meter. Alaska har tidligere flø-
jet over The Highlands i Eng-
land, og blev i 2019 en del af 
forevisningerne på Samsø. 

FEBRUAR UGE 7: Tir, ons, tor, lør kl. 14 
I vinterferien afholdes særarrangementet  
”KOM MED BAG KULISSERNE”, hvor vi 
viser avlsvolieren frem, og du kommer 
med helt ind bag ved. Tag del i fodrin-
gen af fuglene.

PÅSKEN: 8.-12. april Alle dage kl. 14

MAJ: Tir, ons, søn kl. 11 og lør kl. 14

JUNI: Tir, ons, søn kl. 11 og lør kl. 14

JULI: Man-lør kl. 11

AUGUST: Tir, ons, tor, søn kl. 11  
og lør kl. 14

SEPTEMBER: Tir, ons kl. 11  
og lør kl. 14

OKTOBER:  
Efterårsferien d. 10-17/10 
Alle dage kl. 14

Ring for ekstraordinære bookinger.
Dørene åbner en halv time før 
show-start

Falkecenter Samsø 
Eskevej 4, Permelille 
Tel +45 50889380 
falkecenter.dk

”Fantastisk show! Virkeligt gennemført og man 
kommer tæt på rovfugle og ugler. 

En oplevelse, man ikke må gå glip af!!!!”
Rene Fleischer

Foto: Sebastian Dammark.

Den redaktionelle annon-
ce er en kombination af 
tekst, fotos og faktaboks.

I Samsø Feriemagasin 
er det muligt at købe en 
redaktionel helsides an-
nonce, som giver dig en 
enestående mulighed for 
at præsentere din virk-
somhed.

Siden giver dig lejlighed 
til at bygge noget mere 
tekst på dit budskab, 
så den fremstår mere 
læseværdig, brugbar og 
interessant end traditio-
nelle annoncer.

Annoncen sættes gra-
fisk og tekstmæssigt op, 
så den ligner artiklerne 
i magasinet, og der-

med bliver siden mindre 
”annonce”-agtig og mere 
som en regulær artikel.

Tekst og fotos leverer 
du, men vi hjælper gerne 
med en redaktionel gen-
nemgang, så de væsent-
ligste budskaber træder 
tydeligst frem.

Faktaboksen kan sagtens 
tage udgangspunkt i din 
virksomheds grafiske 
linje, så du bevarer det 
særkende, din forretning 
har.

Loven kræver, at vi 
øverst skriver ”annonce”, 
så læseren kan skelne 
mellem redaktionelt ind-
hold og annonceindhold. 

Har du spørgsmål til den redaktio-
nelle helside, så er du velkommen 
til at kontakte Mads eller Jacques 
på telefon 8659 0005.
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Den Gamle Købmandsgård
Den Gamle Købmandsgård 
på Samsø er landets måske 
bedst bevarede købmandsgård 
fra 1840-erne til 1970-erne.

Med bygninger, gammel bu-
tik, handelsudstyr, bogføring, 
vognpark, tekstiler, møbler, 
bogsamling og kultur, er går-
den absolut et besøg værd. 
Dette unikke sted er en slægts-
gård, der siden 1844 er blevet 
drevet af Firmaet L. Rasmus-
sen og i dag, siden 1992, dri-
ves af den femte ejer i slægten, 
Morten Rasmussen Fangel.

Den Gamle 
Købmandsgård 
betragtes som 
turismens vugge 
på Samsø. 
Her kan du også 
bo!
Samsøs først registrerede ba-
degæster, Emmy og Holger 
Drachmann, var indlogeret på 
stedet sommeren 1879. 

I dag udgør Købmandsgården 
en inspirerende ramme for 
mange aktiviteter.

1. Weekend og ferieophold
i en eller flere af stedets syv 
boliger med fra 3 til 10 senge.

2. Selskaber og 
familieweekender
hvor der i festsalen kan dækkes 
op til 70 og 39 af gæsterne kan 
bo på stedet.

3. Kurser og seminarer
med op til 24 deltagere, heraf 
kan 16 bo i enkeltværelser på 
stedet, øvrige på nærliggende 
overnatningssteder.

4. Historisk formidling 
i form af på onsdage rundvisnin-
ger – og på søndage eftermiddags-
kaffe med lysbilledforedrag om 
200 års historie, fulgt af rundvis-
ning. I samarbejde med Samsø 
Museum.

5. Den gamle Butik
Cafe med kage, øl, vand, tapas, 
lette retter og en vinkælder med 
god vin.

En anderledes kulturoplevelse i en unik historisk velbevaret købmandsgård

FIRMAET L. RASMUSSEN
V. Morten Rasmussen Fangel

Købmandsgården

Strandvejen 76, Ballen

8305 Samsø

Tlf.: 8659 0001 Bookinger

Tlf.: 7195 7266 Butikken

info@kobmandsgarden.dk

Se meget mere på:

www.kobmandsgarden.dk



- hvor minderne skabes 
SAMSØ


