
 

Uge 26-34 Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag 

 Blokart 
1 times blokart kørsel 
på Sønderstrand m. 
fælles instruktion.  
 
395 kr./blokart 
 
 

Big 5 i vadehavet 
Guidet Vadehavstur. 
Her finder I ikke the 
BIG five men the 
SMALL five. 
 
120 kr./voksen 
60 kr./barn 
 
Kan udvides til 
efterfølgende 
skaldværksted til de 
kreative. 
 
75 kr./voksen 
50 kr./barn 
 

Sønderjysk 
Cykel-ringridning 
Man behøver ikke at 
ride for at ride 
ringridning. Vi cykler 
igennem galjen. Flotte 
præmier! 
 
75 kr./voksen 
50 kr./barn 
 

Islænderopvisning 
Fremvisning af 
vikingernes hest. 
Få grundig instruktion af 
islænderens 5 gangarter. 
Se en øl-tølt! 
 
Gratis 

Blokart 
1 times blokart 
kørsel på 
Sønderstrand m. 
instruktion 

 
395 kr./blokart 

 

Big 5 i vadehavet 
Guidet Vadehavstur. 
Her finder I ikke the 
BIG five men the 
SMALL five. 
 
120 kr./voksen 
60 kr./barn 
 
Kan udvides til 
efterfølgende 
skaldværksted til de 
kreative. 
 
75 kr./voksen 
50 kr./barn 
 

Islænderopvisning 
Fremvisning af 
vikingernes hest. 
Få grundig 
instruktion af 
islænderens 5 
gangarter. 
Se en øl-tølt! 
 
Gratis 

 Ponytræktur i 
sommerland kl. 
16.30-17.15 
Kun for børn 
 
Gratis 
 

Hestevognstur i 
sommerland og på 
campingpladsen 
Kl. 16.30 
Kl. 16.45 
Kl. 17.00 
 
Gratis 
 

Ponytræktur i 
sommerland kl. 
16.30-17.15 
Kun for børn 
 
Gratis 
 

Hestevognstur i 
sommerland og på 
campingpladsen 
Kl. 16.30 
Kl. 16.45 
Kl. 17.00 
 
Gratis 
 

Ponytræktur i 
sommerland kl. 
16.30-17.15 
Kun for børn 
 
Gratis 
 

Hestevognstur i 
sommerland og på 
campingpladsen 
Kl. 16.30 
Kl. 16.45 
Kl. 17.00 
 
Gratis 
 

Ponytræktur i 
sommerland kl. 
16.30-17.15 
Kun for børn 
 
Gratis 
 

 Fodbold/ 
Mooncar-race 
Tid til sjov, leg og 
konkurrencer. Både for 
børn og voksne. 
 
Gratis 

BBQ og linedance 
Grillaften i saloon hvor 
der bliver budt op til 
linedance! 
 
175 kr./voksen 
95 kr./barn 

 Hestevogn 
Hyggelig aftentur med 
fællessang og 
rosévin(sodavand. 
 
150 kr./voksen 
75 kr./barn 

Fodbold/ 
Mooncar-race 
Tid til sjov, leg og 
konkurrencer. Både 
for børn og voksne. 
 
Gratis 

BBQ og linedance 
Grillaften i saloon hvor 
der bliver budt op til 
linedance! 
 
175 kr./voksen 
95 kr./barn 

Hestevogn 
Hyggelig aftentur med 
fællessang og 
rosévin/Sodavand. 

 
150 kr./voksen 
75 kr./barn 

Der tages forbehold for eventuelle ændringer og rettighed til aflysning ved for få deltagere. 

Kontakt receptionen på tlf. 7475 5122 

 

Aktivitetskalender for boende gæster 


