Ferie for alle 2020
Pressemeddelelse

Læsø er indbegrebet af Ferie hele året og Ferie for alle – et MINI-DANMARK, der har det hele og vil
dele med alle.
Læsø glæder sig til at møde hele Danmark i Herning i løbet af weekenden. Senere på året mødes
så hele Danmark på Læsø.
Nordjyder og Læsøboer kan ikke lide at prale, og vi har svært ved at vise, at vi er stolte.
Men man skal også være ærlig, og vi er derfor nødt til at fortælle, at en ferie på Læsø byder på så
mange oplevelser, at det halve sikkert kunne være nok:
Læsø er
• Tanghuse og Kulturarv i verdensklasse
• Fødevarer i topklasse
• Kunst i særklasse
• Spisesteder i mesterklasse
• Natur i specialklasse
• Selvforkælelse og wellness for enhver vægtklasse
• Øl i enhver skatteklasse
• Noget for enhver aldersklasse og
• selvfølgelig for både over- og underklasse.
Året igennem venter Læsø med åbne arme, gæstfrihed og godt humør på enhver, der kommer
med færgen, flyveren eller lystbåden for at besøge os. Uanset om du kommer i bil, på cykel eller
gående, så skal du nok ”få en på opleveren”. Der sker helt sikker noget, mens du er på Læsø. Der
er nok at vælge imellem: Musikfestivaler på havnene, en nyde-dag i Læsø KUR, Hummerfestival,
Kunstfestival, et besøg på Læsø salt, en guidet vandring i naturen, Tanghusenes Dag, et tangmåltid
ved havet, Høstmarked, Havets dag, en dasedag på stranden og masser af overnatningsmuligheder
for enhver pengepung.
Og så skal man jo sejle – 1½ fredfyldt time – for at komme til Læsø.
Og det er slet ikke dyrt at sejle til Læsø: kr. 305,- for bil og syv personer.
Det kan endda gøres billigere: På Ferie for Alle-messen kan du købe en Læsø-tur for 1000 kroner.
Du giver 200 kroner for billetten, og så kan du handle for de resterende 800 kroner på Læsø. Vi
forærer dig altså 420 kroner!
På Messestanden møder du flok Læsøboere, der repræsenterer vores ø, og som giver dig små
eksempler på den gæstfrihed og de tilbud, du kan opleve på Læsø.
• Læsø Salt præsenterer historien om det fantastiske Læsø Sydesalt
• Læsø Camping og Hotel Havnebakken har samlet alt om spisesteder og overnatning på
Læsø
• Læsø Kur tilbyder velværebehandlinger- og produkter
• Læsø Golfklub tilbyder dig at prøve dine evner som Tiger Wood
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Læsø Tang forærer dig viden og smagsprøver på en af fremtidens superfoods, spisetang fra
Danmarks reneste farvand
Du kan prøve i at lægge et tangtag,
Du kan møde både turistchef og tilflytterservice og
Læsø Slagterne har samlet en tapas-tallerken med alle mulige skønne råvarer fra Læsø, så
du kan købe en rigtig Læsø-frokost og smage noget af det, der venter meget mere af, når
du i løbet af året kommer til Læsø og nyder din ferie.
SØNDAG kommer vores dygtige folkedansere og viser Læsø dans og deres flotte dragter.
De danser kl 13 og 15

Så velkommen til Læsø i Danmarkshallen stand nr. 2618

