FORDELE I
SØASSURANCEN
Som kunde i Søassurancen Danmark har du altid adgang til
en lang række helt unikke fordele

Kort sagt har du:
• En af Danmarks ”aller” bedste bådforsikringer
og dækning
• Et selskab som har unik maritim historie siden 1876,
og Danmarks bedste sejladsområde
• En sikring gennem Lloyd’s med et af verdens ældste
og største garantifonde
• En forsikring som giver dig 3-5 dages gratis
overnatninger på Ærøs havne hvert år
(gælder ved normal kaskoforsikring)
• En forsikring som tilbyder en masse unikke
ferieoplevelser og rabatter på Ærø
• Et selskab som har et tæt samarbejde med
sejlerorganisationer med maritim rådgivning
• Bådforsikringseksperter som forstår Søloven
og er specialister i det maritime juridiske felt
• Et seriøst forsikringsselskab med en lav andel af
tabte ankenævnsager i branchen
• En forsikring hvor over 80% af de kunder der
forlader os, vil anbefale os til andre!
• Nærvær og kundeservice som afspejler en mindre
familieejet virksomhed på Ærø

Prinsensgade 8 · 5960 Marstal, Ærø · Tlf 62 53 10 72
mail@soassurancen.dk · www. soassurancen.dk

VELKOMMEN
TIL DEJLIGE ÆRØ

RESTAURANT FRU BERG

GODE TILBUD
TIL DIG OG
DIN FAMILIE

Oplev udsigten hos Fru Berg på havnen og få en gratis sommerdrink
ved bestilling af måltid.

MARSTAL SØFARTSMUSEUM

Besøg Fyns maritime perle Marstal Søfartsmuseum og få grupperabat
ved indgangen.

DET GAMLE VÆRFT

Besøg det unikke Gamle Værft og få oplevelser for hele familien
samt 20% rabat ved indgangen.

BADEHOTELLET HARMONIEN

Oplev italienske og autentiske AmoreMare på Badehotellet,
og få 10% rabat på måltidet.

Som kunde i Søassurancen Danmark tilbyder vi en af Danmarks bedste forsikringsløsninger for dig og din lystbåd.
Men samtidigt er du som kunde også en del af en unik maritim historie på Ærø som rækker helt tilbage fra 1800-tallet,
til i dag.
Derfor ønsker vi at, tilbyde dig og din familie at i årligt kan
ankomme og opleve unikke ferieoplevelser ved at få adgang
til en række tilbud og rabatter på restauranter, museer og
besøgssteder på hele øen.
Søassurancen giver et sponsorat til udvalgte oplevelser på
Ærø med henblik på at sikre endnu bedre kundeoplevelser
for lystsejlere og for sejlerturismen på Ærø. Du kan læse omkring vores generelle fordele og tilbud på de følgende sider.

RISE BRYGGERI

Besøg det berømte bryggeri på Ærø
og få rabat på rundvisningsdage.

VITSØHUS

Oplev Vitsøhus Permakultur og Paradishave samt de yndefulde alpakaer
og kashmir geder, og få gruppebarat ved indgangen.

CAFE HAVKATTEN

Besøg hyggelige Havkatten og få en gratis is,
ved bestilling af måltid.

CAFE AROMA

Oplev Aroma og Hattesens Fabrik og få en gratis is,
ved bestilling af måltid.

SÆBERIET

Besøg Sæberiet og lav din helt egen sæbe og få en gratis sæbefigur
til børn.

Ø-YOGA

Oplev den unikke Ø-Yoga stemning på Kristines udendørs Yoga hold på havnen
i Marstal. Få gratis pladser på udvalgte dage ved tilmelding på hjemmeside.

HOTEL MARSTAL

Mærk atmosfæren på Hotel Marstal og få en gratis dessert,
ved bestilling af måltid.

ÆRØ WHISKEY

Skaber Whiskey med kærlighed til livet og til det lokale samfund på Ærø.
Besøg destilleriet og få 50% rabat på smagning og rundvisning.

DEN LILLE CAFE I MARSTAL

Oplev kvaliteten og nyd et gratis glas bobler
ved bestilling af måltid.

MARSTAL MINIGOLF

Oplevelse og hygge for hele familien med minigolf, is, kaffebar og vandcykler.
Få en kaffe eller slush ice når du spiller minigolf, eller en gratis vandcykeltur.

HOTEL ÆRØHUS

Oplev historien på restaurant Bonsark og få en gratis sommerdrink
ved bestilling af måltid.

CAFE KARO

Oplev stemningen på havnen i Ærøskøbing ved Cafe Karo og få en gratis
kop kaffe når du spiller minigolf.

