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- hvor minderne skabes 
SAMSØ



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: 18. oktober 2021.

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

Du har mulighed for at blive faktureret i 
enten januar 2022 eller august 2022. 



VISITSAMSOE.DK  2021

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. i ”Værelser”  
under ”Overnatning”.

• Egen side på www.visitdenmark.com.

Micro medlemskab
Pris 1.500 KR.

Samsø Kunstforening - Svenskgyden 1, Mårup - kunstogkultursamsoe.dk

Sigrid Hovmand - Ved Kæret 20, Nordby - Tel +45 86596347 / 29609488 - sigridhovmand.dk

Staldgalleriet - Selsinggårde 6 - Tel +45 23988859 -  staldgalleriet

Samsø Cykeludlejning - Svenskgyden 4, Mårup - Tel +45 30868523 - samsocykeludlejning.dk

Samsø Cykler, Smedestræde 7, Tofteberg - Tel +45 24226124 - samsoecykler.dk

Lejbilsamso.dk - Sælvig Havn, Ballen Lystbådehavn, Maarup Havn og Langøre Havn
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SAMSØ PÅ HJUL

KUNST OG KUNSTHÅNDVÆRK
8. - 24. maj: Erik Reinert og Jane Klostergaard | 31. jul - 15. aug: Peter Hesk Møller og Steffen Harder   
9. - 24. okt: Bodil Lisbeth Thomsen. 
Fernisering i Maarup Galleriet den første lørdag i hver udstillingsperiode kl. 15.30. 
Åbent: Alle dage i udstillingsperioden kl. 15.30-17.30.

Værksted med udstilling og salg af unika og brugsting.
Sigrid Hovmand arbejder i stentøj med et personligt udtryk, der er håndværksmæssigt velfunderet.
Åbent: Hele året efter aftale. Se også hjemmesiden.

Kunst og kunsthåndværk i smukke rustikke lokaler.
Åbent: 29. maj - 5. sep: Fr, lø og sø kl.11-16 og efter aftale på telefon.

Udlejning af cykler, ladcykler, tandems, elcykler og anhængere.
Cykler kan leveres på hele øen efter aftale eller lejes flere steder på Samsø.
Åbent: Hele året | Højsæson alle dage kl. 10-17 | Resten af året: Se hjemmeside.

På samsø er du aldrig langt fra en af vores samarbejdspartnere med cykeludlejning. 
Cykler udleveres fra Ballen-Sælvig-Langør-Toftebjerg-Nordby. Bagagekørsel kan bestilles. 
Hvis det passer dig bedre, kan du mod et gebyr få cyklerne leveret til ferieadressen. 
Åbent: Hele året. Book via hjemmesiden eller giv et kald.

Som besøgende på Samsø har du mulighed for at leje en el-bil. Så nemt er det: 
1. Registrer - med kørekort og kreditkort på vores hjemmeside lejbilsamso.dk 
2. Åbn bilen med din smartphone app “lejbilsamso.dk” 
3. Kør.



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. i ”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.

SOMMERPENSION - CAFE - GALLERI
Et lille stykke væk fra hverdagen

www.vadstrup1771.dk   Vadstrup 4, 8305   Tlf. +45 86591771

VISITSAMSOE.DK  2021

BO GODT 
PÅ SAMSØ

Bed & Breakfast Mårup - Søndenbysvej 7 - Tel +45 20183890 - bed-and-breakfast-maarup.dk

Pension Stenvang - Onsbjerg Vestermark 21, Onsbjerg - Tel +45 40192795 - stenvang.dk

Stay by Stage - Nordby Hovedgade 8 - Tel +45 28922783 - samsoebystage.dk

Ballen Bed v/ Jaime Amby - Ballenvej 16 - Tel +45 61306125 - ballenbed.dk

Overnatning for grupper - samsoforalle.dk

Samsø Retreat - Ørnslund 2 - Tel +45 30314680 / +45 29860648 - samsoeretreat.dk
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BED & BREAKFAST

GRUPPEREJSER/RETREATSTEDER

Lille landhus med to nye værelser, hvert med eget badeværelse med gulvvarme, opholdsstue.  
Haveterrasse, kæmpe gårdhave, gårdmøbler. 10 min til stranden. MobilePay accepteres. 
Åbent: Hele året.

Lyse dobbeltværelser og familieværelser med eget bad/toilet. Adgang til tekøkken og opholdstue. 
Hund tilladt. Stor legeplads. Også hytter med plads op til 6 personer. 
Åbent: Hele året.

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.

500 meter fra Ballen Havn ligger et hyggeligt gæstehus på en stor, tilbagetrukket naturgrund omgivet af træer. 
Der er fem dobbeltværelser - tre med eget bad og to med delebad. Morgenmaden serveres i den store fællesstue. 
Nyd solen, haven, udsigten og hinanden på en af de tre udendørs terrasser. Inkl. morgenmad, gratis wifi og parkering. 
Åbent: Apr - okt. Resten af året efter aftale.

Samsø er det ideelle sted at samles for grupper, foreninger og familier, lige midt i Danmark. 
I finder nemt et hyggeligt sted at bo, som passer præcis til jeres gruppearrangement.  
De 8 værter tilbyder mange forskellige former for overnatning, med eller uden forplejning. 
Åbent: Se hjemmesiden for kontaktoplysninger på de enkelte overnatningssteder.

Et af Danmarks smukkest beliggende retreatsteder - i skovbrynet, tæt på hav og strand. 
Stedets helt særlige ro, stemning og energi skaber de bedste rammer til afholdelse af retreats og workshops.  
Åbent: Hele året.



VISITSAMSOE.DK  2021

SHOPPING OG 
SERVICE PÅ SAMSØ

VISITSAMSOE.DK  2021

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. i ”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.

Samsø. Mårup Havn 1, +45 81 93 33 22, Facebook: @restaurantMH, e-mail: RestaurantMH@gmail.com

Mårup Havn Restaurant - Mårup Havn 1 - Tel +45 81933322 - facebook.com/restaurantMH

Restaurant Dokken - Strandvejen 83, Ballen - Tel +45 86591072 - restaurant-dokken.dk

Restaurant Skipperly - Havnevej 9, Ballen - Tel +45 86591018 - skipperly.dk

Restaurant Strandlyst - Strandvejen 12, Ballen - Tel +45 53693020 - strandlystsamsoe.dk

Samsø Badehotel - Vesterløkken 16 - Tel +45 86591659 - samsoebadehotel.dk

Ildegal - Nordby Hovedgade 24 - Tel +45 52114050 -     Ildegal7
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RESTAURANTER

Mårup Havn Restaurant har et bredt udvalg af frisk fisk, skaldyr og ribeyesteaks samt tapas med bulgarske oste 
og kød. Til retterne serveres friske grøntsager fra Samsø og et bredt udvalg af de bedste vine fra Bulgarien. 
Nyd dit måltid på den store terrasse eller indendørs i den lyse restaurant. 
Åbent: Se Facebook.

Populær restaurant med klassiske, danske retter. Udendørs servering med fantastisk udsigt over Ballen Havn. 
Diskotek og hyggebar gennem sommeren - se kalenderen på hjemmesiden. 
Åbent: 1. apr - 30. sep: Alle dage til frokost og aften.

Skipperly serverer veltillavet mad af øens råvarer i charmerende omgivelser. 
Nyd frokosten eller aftensmaden indendørs eller på den atmosfærefyldte terrasse med udsigt over Ballen Havn.
Åbent: Fra 26. mar til og med efterårsferien.

Lokale ingredienser, økologi og klassiske håndværkstraditioner. På Strandlyst er det folkene bag Michelin 
restauranten domestic, som skaber den gode spiseoplevelse. Prøv en let frokost på den hyggelige terrasse eller 
kig forbi om aften, her tilbydes et let overskueligt kort med retter for enhver smag. 
Åbent: Se aktuelle åbningstider på hjemmesiden.

Badehotellets restaurant tilbereder mad med afsæt i det nordiske og franske køkken med inspiration fra 
naturen, og sammensætter menuer ud fra sæsonens råvarer - og høj grad af økologi. 
Køkkenet har åbent for frokost og middag, hvor der tilbydes velsmagende menuer eller a la carte. 
Åbent: 31. mar - 31. okt | Frokost fra kl. 12-15 | Middag fra kl. 18-22 | Tjek hjemmesiden for sæsonforskelle. 

Øens Pizzapusher. Øens bedste råvarer på en bund af kærlighed. 
Åbent: Find åbningstider på Ildegal.com eller Facebook.

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 
medlemmer vilkårligt efter puljestørrelse.  
I miniguides sorteres der efter puljestørrelse, 
dernæst fra å-a. 

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 
miniguides 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. 

• Mulighed for Tripadvisor-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  
nyhedsmails.

• 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.

Ekstra side på 
www.visitsamsoe.dk

VISITSAMSOE.DK  2021

OPLEVELSER 
PÅ SAMSØ

SOMMERPENSION - CAFE - GALLERI
Et lille stykke væk fra hverdagen

www.vadstrup1771.dk   Vadstrup 4, 8305   Tlf. +45 86591771
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BO GODT 
PÅ SAMSØ
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SHOPPING OG 
SERVICE PÅ SAMSØ

VISITSAMSOE.DK  2021

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- 
adresse, link til valgfri Youtube-video, link til bookingside, 
link til Facebook-side.  

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

Camping og Feriecenter Samsø har   
to ekstrasider, som i perioden  
13. sep. 2020 - 13. sep. 2021  

 har givet dem 5.030 flere sidevisninger.  
Altså en pris på 50 øre pr. sidevisning!



Trafik på www.visitsamsoe.dk (OBS: 28/9 2020 - 28/9 2021)

STATISTIK - DIGITALE MEDIER

Nyhedsbrev fra VisitSamsø
• 10.158 modtagere pr. 29/9 2021  

(vækst på 9,12% siden 28/9 2020)
• Gennemsnitlig åbningsrate på 37,3%  

(gennemsnit for branchen er 20,44%)
• Gennemsnitlig klikrate på 7,1%  

(gennemsnit for branchen er 2,25%)

VisitSamsøs begivenhedskalender

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

28/9 2020 - 28/9 2021
• Mere end 1.500 arrangementer om året
• Gratis at bruge for både arrangører og publikum
• Alle offentlige arrangementer kan komme i kalenderen

VisitSamsø på Facebook
• Antal Synes godt om pr. 29/9 2020: 13.454  

(vækst på 16,35% siden 28/9 2020)
• Aktivitet 29/9 2020 - 29/9 2021: 

 Antal opslag:   154
 Total rækkevidde:  1.151.521 unikke personer 
 Antal likes:  13.903
 Antal kommentarer: 3.595

VisitSamsø på Instagram
• Følgere pr. 28.09.21:  4.385 

(vækst på 17,28% siden 28/9 2020)
• Aktivitet 29/9 2020 - 29/9 2021: 

 Antal opslag:   40
 Total rækkevidde:  221.684 unikke personer 
 Antal likes:  10.915
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Brugere Sessioner Sidevisninger

Faldet fra 2020 til 2021 skyldes, at der i 2020 blev kørt nogle store Google Ads-kampagner, der ledte trafik til hjemmesiden. 
Kampagnerne var delvist finansieret af nationale puljemidler, som ikke var tilgængelige i 2021. 



Tegn en annonce 
i Samsø 

Feriemagasin 
2022

Feriemagasin 2021

- hvor minderne skabes 
SAMSØ

- hvor minderne skabes 
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 distribueres 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 18. oktober

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

 Mit Samsø

Med 
   pennen 
dyppet 
     i Samsø
Sissel-Jo Gazans seneste roman, ”Hvide blomster”, 
udspiller sig på Samsø i starten af 90’erne. 
I bogen inviteres læseren med ud i det samske 
landskab og ind i lokalsamfundets dunkle afkroge.  

En stor del af handlingen i din seneste roman, ”Hvide blomster”, finder 
sted på Samsø, hvor du selv har tilbragt en del af din barndom. Hvor-

dan vil du beskrive Samsø i år 1993, hvor romanen tager sin begyndelse?
I 1993 boede jeg i Portugal, hvor jeg for øvrigt skrev min første roman, 

så jeg tror faktisk ikke, jeg var en eneste gang på øen 1993. Det var jeg 
derimod i 1994, for der kom jeg hjem fra Lissabon og havde ikke et sted 
at bo i nogle måneder og boede hos min mor på hendes gård på sydøen. 
Jeg var ret forvirret på det tidspunkt og vidste ikke helt, hvad jeg skulle 
og hvem jeg var, men der skete to gode ting, mens jeg var der; Jeg tabte ti 
kilo, som jeg havde taget på i Lissabon af at spise Pastel de nata ;-), ved at 
løbe i Brattingsborg Skov tynd, som helt klart er “min barndoms skov” og 
jeg fik antaget min første roman, mens jeg opholdt mig på øen. Jeg må jo 
have fået et brev….eller måske en telefonopringning, i hvert fald kan jeg 
huske at min mor var ved at lappe cykel ude på gårdspladsen, da jeg lige 
havde fået nyheden og så gik jeg ud og fortalte hende, at min første roman 
var blevet antaget. 

Bagefter cyklede vi ind på Flinchs hotel og fejrede det med en middag. 
Det var jo kæmpestort og begyndelsen på min karriere, men det vidste 
jeg jo ikke dengang, altså i hvilket omfang det havde betydning. Så mit 
indtryk af 1994; At vende hjem og blive helet af naturen, som jeg altid har 
elsket Samsø for, især nede på sydøen, hvor jeg kender skoven og stran-
dene virkelig godt, og så selvfølgelig det hyggelige ude-på-landet-agtige 
det er at tage på byens hotel og spise festmiddag, når der var noget at fejre. 

Romanens hovedkarakterer bor i Ejby, og de to kusiner, Jenny og Tessa, fær-
des meget i og omkring landsbyen. Hvad har det lille samfund omgivet af 
naturlandskaber betydet for dig selv i din barndom, og hvordan bruger du 
landskabet i dag?

Det var sådan lidt ’a dream come thru’ for mig at flytte til Samsø. Jeg var 
stadig et barn, og elskede pludselig at være sådan lidt Lille Hus på Præ-
rien-agtig, og det indfriede min forestilling om at bo på landet efter at 
jeg havde boet i byen i mange år. Køre halm ind til vores halmfyr og sidde 
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www.restaurant-dokken.dk

Åbningstider
Frokost:  12.00 - 14.00
Aften: 17.30 - 21.30

Flot restaurant på Ballen Havn med fantastisk havudsigt
Nyd en af vores klassiske retter på den 

solbeskinnede terrasse

Øens hyggeligste betjening

Plads til over 150 personer.
Diskotek, se hjemmesiden.
Aldersgrænse diskotek 18 år.

Restaurant Dokken

For bordbestilling ring
86 59 10 72

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

BRYGHUS
CAFE

BUTIK

 

 Østre Ringvej 22, Nordby - Tlf. +45 2941 0203
Mail kimvest@mail.dk - www.samsoe-bryghus.dk

SBSA

MSØ
 BRYGHUS

I caféen/butikken serveres mad baseret 
på egne råvarer, såvel kød som 
grøntsager, dertil godt øl fra bryggeriet 

ÅBENT HELE ÅRET. 
Se vores åbningstider på VisitSamsø, 
open2day, eller Oplev Samsø

Vi sælger sirup, grøntsager, kød 
og øl af egen produktion samt 
andre økologiske varer som mel, 
slik og garn. 

Følg med på: 
www.samsoe-bryghus.dk 

Om sommeren er der rundvisning/ølsmagning hver uge. 
Resten af året efter aftale. På tlf. 29410203 eller mail kimvest@mail.dk

Vi brygger selv 
alt vores øl 

her på gården

Find os på facebook
Smokehouse Langør

+45 61 51 91 65

Samsø. Mårup Havn 1, +45 81 93 33 22, Facebook: @restaurantMH, e-mail: RestaurantMH@gmail.com

B a l len  Fi sk
Eget røgeriEget røgeri

Tel. +45 2311 6414  Uden for åbningstid på tel. +45 2170 4583

Alle røgvarer 
og salater er 
hjemmelavet!

Frisk fisk på Ballen HavnFrisk fisk på Ballen Havn
Spis hos os eller tag med hjem

Prøv vores populære 
fiskefrikadeller.  

4 stk. for 50,-4 stk. for 50,-
Se åbningstider på open2day.dk
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Eskevej 4, Permelille 
info@falkecenter.dk/falkecenter.dk  

Tlf.: +45 5088 9380

ÅBNINGSTIDER  
Påske (28/3-4/4) alle dage kl. 14 
April (7-30) Ons. kl. 11, lør kl. 14
Maj: Tirs. ons. søn. kl. 11 & lør. kl. 14 
+ Kristihimmelfart d.13-14  kl. 11
Juni: Tirs. ons. søn kl. 11 & lør. kl. 14
Juli: Man. til lør. kl. 11
Aug: Tirs. ons. tors. søn. kl. 11 & lør. kl.14
Sep: Tirs. ons. søn. kl. 11 & lør. kl. 14
Okt: Efterårsferien d. 16-23. 
Alle dage kl. 14
FALKONERSKOLE FOR BØRN
Maj: Lør. d. 15. kl. 11
Juli: Man. & tors. kl. 14 
Uge 42: Man. tirs. tors. fre. kl. 11 
Pris kr. 250 inkl én voksen.  
Booking nødvendigt! 
PRISER  
Voksne kr. 135 / Pensionist, Studerende, 
Ø-kort kr. 110 / Børn 4-14 år kr. 75,- 
Familie rabat (2v+2b) kr. 360,-  

”Tror ikke, der findes superlativer nok til at 
beskrive denne oplevelse. Det sætter alle ens 
følelser igang, og når man tilkøber “ØrneSus”, 
så fuldender det hele showet og, fortællingerne 
om de forskellige fugle. De fantastiske dygti-
ge falkonerer på Falkecenter Samsø, får hele  
oplevelsen, leveret med en god omgang humor.

Det er en oplevelse for livet, 
som ikke fås bedre 

Velkommen til et univers af imponeren-
de rovfugle, som viser deres kunnen i 
den frie natur. Fra allerforreste række 
kan du nyde naturen og dyrene i deres 
ultimative frihed. 
På Falkecenter Samsø gør vi vores ypper-
ste for at give en nærværende og ind-
levende oplevelse. Når vi sender de im-
ponerende fugle ud over det store åbne 
område og kalder dem retur helt tæt på  
publikum, kommer selv vingeslagene lige 
ind over hovedet, og man mærker virkelig 
suset og kraften fra fuglene.
Vores forevisning varer en god time, 
men kommer du i god tid, får du en 
masse ekstra med, lige fra mødet med 

nye fugle, der skal trænes til publikum og  
til fremvisning af fuglenes madpakker. 

Søger du oplevelser på en ny og  
anderledes måde?
Falkonerskole
Som noget nyt tilbyder vi Falkonersko-
le for børn, delt efter alder. Forældre og 
bedsteforældre er selvfølgelig også vel-
komne. Falkonerskolen varer 1-2 timer, 
hvor børnene kommer helt tæt på, og 
selv  er med til at klargøre foder, sen-
dere og fuglene. Herefter underviser vi 
i falkonerfaget, og dagen slutter med, at 
alle selv er med til at flyve fuglene.

Ørnesus
Oplev suset, når ørnen FLYVER til din 
arm! Efter hver forevisning kan du for 
kr. 500,- selv modtage høgen, ørnen 
eller den store ugle på DIN behandske-
de hånd. Vi kan være seks personer på 
holdet, og alle oplever at modtage rov-
fuglen flyvende til hånden 6-9 gange un-
der kyndig vejledning af vores falkonerer.  
Booking påkrævet! 

Hold en rovfugl
Efter forevisningen har du for kr. 50,- mulig-
hed for at holde en rovfugl eller ugle. 

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

”

Det ypperste !

Sandra 
Juni 2020
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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

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

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. 

 

BESØG VESBORG FYR

Åbent hver dag kl. 11-18 fra 28. marts til 24. oktober i krudthus og fyrtårn 
Entre til fyrtårn: Voksne kr. 20 - børn under 16 år kr. 10

På sydspidsen af Samsø finder du Brattingsborg Gods. Her ligger det i 
det smukke landskab og byder på et væld af naturoplevelser.

Besøg parken: 
Fra 29. juni til og med 5. august 2021 er godsets 6 ha. store park, der er 

anlagt i engelsk landskabsstil, åben for besøgende:
Tirsdage og torsdage kl. 10 - 16

Pris: Voksne kr. 40,- og børn (3 - 15 år) kr. 30,-

Brattingsborg 1  -  Tlf. 86593066  -  www.brattingsborg.dk

ANNONCE
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 Smag på Samsø

Manden hedder Morten Alexandersen, 
og gennem de tyve år, han har dyrket 

rødkål, er det blevet til adskillige tusind 
tons. Alligevel har Morten rødkålsbegej-
stringen i behold. For de er så smukke, når 
de står der på marken i sine mange rødlilla 
nuancer. De er fascinerende at dyrke, og så 
smager de bare godt, som han siger. 

Surkål, søbekål og suppefyld
Rødkålen har været en del af danskernes 
kost i næsten 500 år. Surkål, søbekål og 
suppefyld var rødkålens skæbne i de første 
par hundrede år, indtil man i 1800-tallet 
fandt på at tilberede kålen med eddike og 
sukker. 

I en kogebog fra 1888 tituleres retten på 
forment fransk, ’Chou rouge á la danoi-
se’, men vi skal frem til ’Fru Constantins 
Husholdnings- og Kogebog’ fra 1902, før vi 
finder den variant, vi kender i dag som et 
populært tilbehør til bl.a. flæskesteg, fri-
kadeller og andre kødretter. Men før du kan 
sætte tænderne i den søde, bløde kål, skal 
frø blive til spire og spire blive til hoved.

Et par traktorfulde
I december måned bestiller Morten plan-
ter til det kommende år, og fra slutningen 
af april til midten af maj sættes de spæde 
småplanter på marken. Hen over somme-
ren plejes og passes kålen, mens de vokser 
sig store. ”Rødkål har en helt enorm vækst. 
De små planter, vi sætter ud, vejer ikke 
mange gram, og når vi høster de færdige 
kål, er vægten tusinddoblet et par gan-
ge. Det er vældig imponerende,” fortæller 
Morten. 

De rødkål, Morten dyrker, går alle til 
Samsø Syltefabrik, og derfor skal kålene 
være store. ”Jeg dyrker tre forskellige sor-
ter rødkål, som er klar til høst på forskel-
lige tidspunkter. Vi starter med at høste de 
første i slutningen af august, og vi er først 
færdige tæt på jul og nogle gange først i ja-
nuar,” forklarer Morten. 

Morten og hans tre samske rødkålskol-
leger, der alle leverer til syltefabrikken, 
høster tilsammen omkring 700.000 rød-
kål på en sæson. ”De rødkål, der senere 
kommer på glas, skal gerne veje omkring 

Geled efter geled skuer de purpurfarvede hoveder 
mod solen, der stille dykker ned i havet mod vest. 
Midt på marken, omgivet af titusindvis blanke rødkål, 
møder vi en mand i shorts.

Hovedkontor 
med havudsigt

NYT FORMAT på den ENGELSKE 
udgave af Samsø Feriemagasin.
Da vi kun afsætter et begrænset antal 
(ca. 2.500 eks. årligt) engelske feriema-
gasiner, har vi til 2022 valgt at lave en 
annoncefri udgave, der holder tre-fem år. 

Så sparer vi tid og penge, der kan bruges 
på andre markedsføringsindsatser. 

Altså INGEN annoncer i den engelske   
udgave fremover.



Bestilling:

Du bestiller din annonce på:

www.visitsamsoe.dk/puljen senest den  
18. oktober 2021.

Alt materiale til annonce og trykklare  
annoncer skal afleveres senest den  
1. november 2021.  

 
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 skæremærker.

Husk både en dansk og tysk version.

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

Prisen inkluderer:

Hjælp til layout af annonce og oversættelse 
til tysk, 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  
kontakte Jacques på aujrkn@samsoe.dk 
eller telefon 8659 0005.

Husk, at deadline for aflevering af alt  
materiale til annonce og trykklare  
annoncer er den 1. november 2021.  

Priser

Annoncepriser og formater (BxH) i Samsø Feriemagasin.
W W W . S A M S O E G O L F K L U B . D K 

.  

Greenfee gælder hele dagen
Pay & play for hele familien

Golfundervisning
Leje af golfudstyr

Driving range
Puttinggreen

Golfskoler
Juniorlejr

Spændende golfturneringer
Hygge på terrassen

Companydays eller Gruppebesøg
Ring til os og få et godt tilbud

GOLF I 
VANDKANTEN

SAMSØ GOLFKLUB - BESSER KIRKEVEJ 24 - 8305 SAMSØ - 86 59 22 18

Find også Samsø Golfklub på Facebook og Instagram
#samsoegolfklub

E-mail: info@samsoegolfklub dk

www.restaurant-dokken.dk

Åbningstider
Frokost:  12.00 - 14.00
Aften: 17.30 - 21.30

Flot restaurant på Ballen Havn med fantastisk havudsigt
Nyd en af vores klassiske retter på den 

solbeskinnede terrasse

Øens hyggeligste betjening

Plads til over 150 personer.
Diskotek, se hjemmesiden.
Aldersgrænse diskotek 18 år.

Restaurant Dokken

For bordbestilling ring
86 59 10 72 Aps

Alt i træ, glas, låse, gulvbelægning, liftudlejning mv. 
v/ Lasse Bundgaard

Tlf. 24 24 72 25
lasse@bagersaps.dk   -   www.bagersaps.dk 

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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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. 
Erik, der er uddannet biolog, fortsætter: 
- Naturen er en vigtig del af oplevelsen. 

ANNONCE

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.

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 
rigtige bogstaver til dit kodeord, er du 

”Fantastisk. International 
standard!
 Ingrid, Charlottenlund

”Bedste aktivitet på Samsø.”
 Juliane, Fredericia

”- en genial ide! Stor respekt for 
det!
 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 2021
27/3-5/4  Alle dage kl. 10-16
9-29/4             Fre, lør, søn   kl. 10-16
30/4-27/6        Tir-søn + helligdage kl. 10-17
(Lørdag 29/5 kun åben kl. 17-20)
28/6-31/8        Alle dage kl. 10-17
1/9-3/10          Tir-søn kl. 10-16
9+16-24/10    Alle dage kl.10-16,
Onsdag den 20/10 desuden 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 2022 for  
14. gang af Samsø Markedsføringsudvalg.

• Udkommer på tre 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 2022. 

Det lille Sommerhotel • Åvej 15-17, Ballen Havn • 8305 Samsø
Tel. (+45) 20140179 • helle@sommerhotel.dk • www.sommerhotel.dk

Kendt fra TV2 som et af Danmarks dejligste badehoteller

• Individuelt indrettede værelser med bad og toilet
• Lyst og venligt indrettet i bedste badehotelstil
• Helles berømte morgenmad – og det er med i prisen

• Greenfee rabat til Samsø Golfklub
• Nyrenoveret byhus lige midt i Ballen udlejes på ugebasis
• Se mere og book på sommerhotel.dk



En redaktionel annonce giver plads 
til dig og din historie.

Eskevej 4, Permelille 
info@falkecenter.dk/falkecenter.dk  

Tlf.: +45 5088 9380

ÅBNINGSTIDER  
Påske (28/3-4/4) alle dage kl. 14 
April (7-30) Ons. kl. 11, lør kl. 14
Maj: Tirs. ons. søn. kl. 11 & lør. kl. 14 
+ Kristihimmelfart d.13-14  kl. 11
Juni: Tirs. ons. søn kl. 11 & lør. kl. 14
Juli: Man. til lør. kl. 11
Aug: Tirs. ons. tors. søn. kl. 11 & lør. kl.14
Sep: Tirs. ons. søn. kl. 11 & lør. kl. 14
Okt: Efterårsferien d. 16-23. 
Alle dage kl. 14
FALKONERSKOLE FOR BØRN
Maj: Lør. d. 15. kl. 11
Juli: Man. & tors. kl. 14 
Uge 42: Man. tirs. tors. fre. kl. 11 
Pris kr. 250 inkl én voksen.  
Booking nødvendigt! 
PRISER  
Voksne kr. 135 / Pensionist, Studerende, 
Ø-kort kr. 110 / Børn 4-14 år kr. 75,- 
Familie rabat (2v+2b) kr. 360,-  

”Tror ikke, der findes superlativer nok til at 
beskrive denne oplevelse. Det sætter alle ens 
følelser igang, og når man tilkøber “ØrneSus”, 
så fuldender det hele showet og, fortællingerne 
om de forskellige fugle. De fantastiske dygti-
ge falkonerer på Falkecenter Samsø, får hele  
oplevelsen, leveret med en god omgang humor.

Det er en oplevelse for livet, 
som ikke fås bedre 

Velkommen til et univers af imponeren-
de rovfugle, som viser deres kunnen i 
den frie natur. Fra allerforreste række 
kan du nyde naturen og dyrene i deres 
ultimative frihed. 
På Falkecenter Samsø gør vi vores ypper-
ste for at give en nærværende og ind-
levende oplevelse. Når vi sender de im-
ponerende fugle ud over det store åbne 
område og kalder dem retur helt tæt på  
publikum, kommer selv vingeslagene lige 
ind over hovedet, og man mærker virkelig 
suset og kraften fra fuglene.
Vores forevisning varer en god time, 
men kommer du i god tid, får du en 
masse ekstra med, lige fra mødet med 

nye fugle, der skal trænes til publikum og  
til fremvisning af fuglenes madpakker. 

Søger du oplevelser på en ny og  
anderledes måde?
Falkonerskole
Som noget nyt tilbyder vi Falkonersko-
le for børn, delt efter alder. Forældre og 
bedsteforældre er selvfølgelig også vel-
komne. Falkonerskolen varer 1-2 timer, 
hvor børnene kommer helt tæt på, og 
selv  er med til at klargøre foder, sen-
dere og fuglene. Herefter underviser vi 
i falkonerfaget, og dagen slutter med, at 
alle selv er med til at flyve fuglene.

Ørnesus
Oplev suset, når ørnen FLYVER til din 
arm! Efter hver forevisning kan du for 
kr. 500,- selv modtage høgen, ørnen 
eller den store ugle på DIN behandske-
de hånd. Vi kan være seks personer på 
holdet, og alle oplever at modtage rov-
fuglen flyvende til hånden 6-9 gange un-
der kyndig vejledning af vores falkonerer.  
Booking påkrævet! 

Hold en rovfugl
Efter forevisningen har du for kr. 50,- mulig-
hed for at holde en rovfugl eller ugle. 

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

”

Det ypperste !

Sandra 
Juni 2020
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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. 
Erik, der er uddannet biolog, fortsætter: 
- Naturen er en vigtig del af oplevelsen. 

ANNONCE

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.

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 
rigtige bogstaver til dit kodeord, er du 

”Fantastisk. International 
standard!
 Ingrid, Charlottenlund

”Bedste aktivitet på Samsø.”
 Juliane, Fredericia

”- en genial ide! Stor respekt for 
det!
 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 2021
27/3-5/4  Alle dage kl. 10-16
9-29/4             Fre, lør, søn   kl. 10-16
30/4-27/6        Tir-søn + helligdage kl. 10-17
(Lørdag 29/5 kun åben kl. 17-20)
28/6-31/8        Alle dage kl. 10-17
1/9-3/10          Tir-søn kl. 10-16
9+16-24/10    Alle dage kl.10-16,
Onsdag den 20/10 desuden 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

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
Mad & vinbar, lokale produkter, 
vinkælder, take away, udeservering 
og god udsigt

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 Butik med Mad & Vin

info@kobmandsgarden.dk

Se meget mere på:
www.kobmandsgarden.dk
www.dengamlebutik.dk



- hvor minderne skabes 
SAMSØ


