
 

 
 

Corona-tilpasset program for Ørne og Østers 2021 
  

Alle der ankommer til vores ophold får store hotellejligheder med terrasse eller balkon. Vi har dækket op 
med dug og stearinlys. I køkkenet er der kaffemaskine, the, kaffebønner, sukker og fløde samt køleskab.  
Da pool og dampbad ikke er åbent og der er andre små tilpasninger til jeres ophold da tilbyder vi alternativt 
en elcykel i 3 timer inkl. et cykelkort.   
Såfremt I stadig ikke er trygge ved situationen – kan opholdet udskydes til en alternativ dato i februar, 
marts, april eller november hvor der vil komme nye datoer.  Vi forbeholder os muligheden for at aflyse 
programmet ved alt for få deltagere eller skrive til jer igen om muligheden for flytning til en alternativ dato.  
Da vi kun må være 5 personer sammen – da har vi tilpasset vores Ørne og Østerstur på følgende måde… 
 
Østertur – vi går med i små grupper – vasker, åbner, smager og skåler i vores små hold.  
I låner en østerskniv og tager den med til jeres hytte eller hotellejlighed. Vi har givet jer opskrifter og 
ingredienser så i nu selv kan tilberede disse østers. Vi har dog hjulpet jer et stort stykke af vejen med vores 
halvfabrikata.  
Ørneturen foregår ved at vi udlevere et kort med beskrivelse. Guiden kommer til Ballum og vil forklare lidt 
om ørnene med 2 mesters afstand.  
 
Ankomst dag  
Kl. 15.00                 Check in 
Kl. 16.00 - 16.30                 Levering af nybagte kager til værelset….(kaffe brygger man selv i hotellejligheden 

– alt er klart med kaffebønner, sukker og fløde) 
 
Kl. 18.00 – 19.00                  Vores tjener leverer til værelset hvor der er dækket op med dug – dejlig 4-retters 

menu med sæsonens fisk og skaldyr. Der kan bestilles drinks og vine til værelset – 
som også leveres.  

  
Kl. 20.30 – 22.00 Dark Sky og ravsøgning – minimum 8 personer, pris 195,- kr inkl. lån af ravlygte, 

varm chokolade og rom. Man kører i egen bil efter guiden til stranden og går 
sammen på stranden. Tilmelding senest kl. 17.00. Vi går i små grupper med 
masser af afstand.  

 
Lørdag 
Tidlig morgen                        Ørnetur 

Ankomst til Ballum Slusekro, Ballum Sluse, 6261 Bredebro (20 minutter kørsel) 
hvor guiden Jan venter på jer. Han står med kikkert, grøn jakke og kasket. Se 
vedlagte kort til kørsel til Ballum. -Parkering vil være ved den blå cirkel og 
derefter gå til den røde cirkel. 
Hans telefonnummer er 28144464 hvis I ikke kan finde ham.  
 

Kl. 06.30 - 10.30                 Morgenmad – leveres til værelset enten før eller efter ørneturen.  
 

Prøv en stille og rolig tur på en islandsk hest eller i en hestevogn gennem Rømøs 
plantage eller på stranden.  
 
  

Kl. se tabel                            Østerspluk og tilberedning   
 



 
 
 
 
 
Østerspluk – vi mødes i Saloon Antanas, følg skiltene fra hotellet – husk at være 
klædt i knæhøje gummistøvler og tøj der må blive beskidt.  
Her opdeles vi i mindre hold så vi har mulighed for at holde god afstand  
Gerne varmt- og vindtæt tøj OG tøj der må blive meget beskidt!  
 
På Saloon Antanas er der også mulighed for at købe øl, sodavand, vand, kaffe/the 
m.m. Egne drikkevare kan ikke medbringes.  
 
Husk at medbringe en beholder til de østers du selv gerne vil have med hjem.  
 
Vi skrubber hver for sig – smager og skåler med hinanden.  
 
Herefter udleveres ingredienser og halvfabrikata så I kan tilberede jeres østers i 
jeres egen hytte eller hotellejlighed.  
  

Kl. 18.00-18.30                 Levering af 3-retters vælg selv menu – Vælg mellem 3 forretter, 3 hovedretter og 3 
desserter. 

 
Drikkevare og lun vinterdrinks kan også leveres til værelset. Vi har lagt et 
drinkskort på dit spisebord.  

 
 
Søndag 
Kl. 8.00, 08.30 og 9.00 Morgenmad bringes til værelset 
  

Du må gerne blive længere tid i værelset hvis du ønsker massage eller skal på en 
ridetur. Tid til udflugter – køb evt. en udflugt til naboøen Sild inkl. bus på øen.  
Eller prøv en af hotellets strandsejlere, book massage, ridetur eller hestevogn.  
 
  

Når ørnetur er sammenfaldende med lavvande er vi desværre nødsaget til at udsætte 
ørnetur til afrejsedagen. (Det har dog den fordel at man så kan kører lige hjem fra denne tur) 
Morgenmaden serveres jo altid inden turen.   
 
 
Huskeliste 
-Siddeunderlag, Varmt tøj til brug udendørs og som må blive beskidt samt kikkert (Ørnetur) 
-Langskaftede gummistøvler, tøj der må blive beskidt evt. regnbukser der kan spules, arbejds- handsker til 
plukning af østers som kan tåle vand. 
-Afsætte 20 minutter til kørsel til Ballum 
 

Vi ønsker jer et rigtig godt ophold!!  ���� 
 
 

  



 

Mødested -> 

 
 
 

Venligst se kort til mødested til ørneturen og østerstur på de næstesider. 
 
 
 

Drej til højre ved Ballum slusekro og fortsæt ligeud til parkeringspladsen.  

Parkering -> 



 
 
 
 
Vejen til Saloon Antanas og gummistøvlerne. 
 
Du skal have knælange gummistøvler på. Kan lånes i ridehallen. Men sørg for at 
gøre det i god tid så du kan være på Saloon Antanas til det aftalte tidspunkt. 
 
 
 
 
 
 
 
 


