
ter land, ter zee en in de lucht

week 28 – 32
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Welkom in Hanstholm !
Het verheugt ons zeer dat we onze gasten ook dit jaar, naast onze vaste arrangementen, weer een groot aantal 
activiteiten kunnen aanbieden. U kunt in het Nationale Park ter land, ter zee en in de lucht vanalles beleven en u 
verdiepen in de geschiedenis van Denemarken.
We hebben de beste instructeurs en gidsen voor u weten te boeken. In deze folder kunt u meer lezen over de vele, 
verschillende activiteiten waaruit u tijdens uw verblijf kunt kiezen.
Bij vele activiteiten is deelname gratis vooor de gasten die op onze camping verblijven, voor deelname aan andere 
activiteiten vragen we een symbolische bijdrage.
U dient zelf te zorgen voor eventueel transport en vergeet niet om u tijdig aan te melden.  Eventuele betaling vindt 
plaats bij aanmelding.
Activiteiten met  een * zijn ook toegankelijk voor gasten van buiten, maar tegen betaling.

Veel plezier!

Dorthe & Bent
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Dit is er elke dag te doen van maandag tot vrijdag

11.00 uur	 De	dieren	in	de	mini-zoo	worden	gevoerd.
	 Wie	eet	wat?	Kom	kijken	en	meehelpen!

14.00 uur	 Het	Kinderhuis	(Børnehuset)	gaat	open.	
Hier	kun	je	tekenen,	verven,	internetten,	poolen,		
tafelvoetbal	spelen,	film	kijken	en	nog	veel	meer.

16.00 uur	 Film	voor	de	kleinsten.
	 In	de	bioscoop	van	Het	Kinderhuis	wordt	een	film		

vertoond	voor	de	kleinsten.

18.00 uur	 Het	Kinderhuis	gaat	dicht.	De	mini-zoo	gaat	dicht.

19.00 uur	 Het	Kinderhuis	gaat	weer	open	–	nu	vooral	voor	jongeren.
	 Film,	internetcafé,	poolbillard,	tafelvoetbal,	nachtzwemmen,	

etc.	Zie	de	dagelijkse	mededelingen	bij	Het	Kinderhuis.

Tijdens	de	openingsuren	van	Het	Kinderhuis	is	er	altijd	een	volwassen		
toezichthouder	aanwezig.	Het	Kinderhuis	is	tijdens	de	zomervakantie		
gesloten	op	zaterdagen	en	zondagen,	tenzij	anders	wordt	aangegeven.

Maandag:	 Excursie	naar	het	Nationale	Park
	 Introductieles	zeekajakken
	 	
Dinsdag:	 Introductieles	kitesurfing
	 Verkoop	van	verse	vis	op	'Terrassen'
Zeekajaktocht in 
het Nationale Park	 Boomklimmen

Woensdag:	 Rondvlucht
	 Proefduiken
	 Excursie	naar	het	bunkermuseum

Donderdag:	 Duiken	in	het	Nationale	Park
	 Kotterzeilen	in	de	Bocht	van	Vigsø	

Vrijdag:	 Excursie	naar	de	visveiling
	 Boomklimmen

Zaterdag:	 Grillbuffet	van	de	campingbaas

Zondag:	 Best	Brunch	in	Town	in	'Cafeen'
	 Boomklimmen	
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Natuurwandeling door Het Nationale Park*
maandag 10.00 – 13.00 uur

Op maandag is er een excursie voor het hele gezin naar het 
eerste Nationale Park van Denemarken. 'Nationalpark Thy' 
grenst in het noorden aan Hanstholm en strekt zich uit over 
het al sinds ruime tijd volledig beschermde en 4000 hectare 
grote Hanstholm Reservaat, ruim 50 kilometer in zuidelijke 
richting, met stille stranden en wilde duinplantages.
De natuurgids van het Deense staatsbosbeheer vertelt 
onderweg over de unieke flora en fauna, die hier weten te 
overleven. De wandeling is ongeveer 4 kilometer lang. Vergeet 
niet een thermoskan koffie mee te nemen, een verrekijker en 
een camera. Onderzoek of u met uw buren kunt carpoolen.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	5	jaar	(niet	geschikt	voor	minder	validen)
Verzamelen:	 op	de	parkeerplaats	bij	de	receptie,	10.00	uur
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 �0	personen
(Natuur)gids:	 Skov-	og	Naturstyrelsen
Kosten:	 gratis
Let op!	 Gasten	van	buiten	kr.	60,-.
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Leeftijdsgroep: 	 vanaf	1�	jaar	en	alleen	onder	begeleiding	van	een	volwassene
Verzamelen:	 bij	het	grote	zwembad
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 8	personen	per	groep
Kosten:	 kr.	50,-	per	persoon
Instructie:	 Morsø	Jolle-	og	kajakudlejning
Let op!	 Er	worden	meerdere	groepen	met	verschillende	begintijden	samengesteld.	
	 Het	precieze	tijdstip	wordt	bij	aanmelding	meegedeeld.
	 Draag	zwemkleding.	
	 Gasten	van	buiten	kr.	100,-.

Introductieles zeekajakken in het zwembad*
maandag 15.00 uur –18.00 uur

Lijkt het u leuk om eens een zeekajak uit te proberen? Het is eigenlijk niet zo moeilijk en al helemaal 
niet wanneer u professioneel wordt begeleid door een van de beste instructeurs uit de regio.
Michael Havskov Jensen van Morsø Jol- en Kajakverhuur, geeft u de gelegenheid om kennis te maken 
met deze buitensport, die beoefend wordt door alle leeftijdscategorieën.
De kajaks worden in het zwembad te water gelaten en de deelnemers worden ingedeeld in groepjes 
van twee per kajak.
In het veilige zwembad leert u hoe u in en uit de kajak kunt komen en krijgt u een algemene 
introductie in kajakken en veiligheidsaspecten.
Krijgt u de smaak te pakken, dan ligt het voor de hand om deel te nemen 
aan de kajaktocht op dinsdag in Het Nationale Park, met Michael 
als gids en instructeur. 
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Leeftijdsgroep: 	 vanaf	6	jaar	–	onder	10	jaar	
	 alleen	onder	begeleiding	van	
	 een	volwassene
Verzamelen:	 op	het	veld	bij	Terrassen
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	
	 receptie
Max. aantal deelnemers:	 �5	personen	per	groep
Kosten:	 gratis
Instructie:	 Westwind,	Klitmøller
Let op!	 Er	wordt	maar	1	groep	gevormd.
	 Gasten	van	buiten	DKK	100.-.

Windsurfing/surfing - Introductie & theorie*
maandag 19.00 – 21.00 uur
Wist u dat de westkust bij Thy ook wel Cold Hawaii wordt genoemd?
Dat is omdat je hier de allerbeste surfspots van Noord-Europa kunt vinden. 
Het oude vissersdorpje Klitmøller, dat op ongeveer tien minuten rijden ten zuiden van Hanst-
holm ligt, is een surfparadijs dat zijn weerga niet kent. Hier kunt u ”professionele” surfers uit 
de hele wereld volop in actie zien. U kunt er ook shoppen in de verschillende surfshops en een 
kijkje nemen bij een van de surfscholen, die vele verschillende cursussen op het gebied van surfen 
aanbieden.
Wie zin heeft om kennis te maken met deze sport, die geschikt is voor alle leeftijden, kan zich 
aanmelden voor de introductiecursus op maandag, waar u leert hoe u een surfboard optuigt en 
welke verschillende technieken er nodig zijn om op de blauwe golven te kunnen surfen.
Hier kunt u zich ook aanmelden voor een van de vele cursussen, die onder andere worden gehou-
den op Vandet Sø in het Nationale Park. Hier leert u in een veilige omgeving en onder profes-
sionele begeleiding letterlijk hoe u op water kunt staan.
Lees meer op www.westwind.dk.
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Kitesurfing – surfen met een vlieger*
dinsdag 10.00 – 12.00 uur

Hier krijgt u de gelegenheid om kennis te maken met een van de snelst groeiende watersporten 
ter wereld, kitesurfing (surfen met een kite ofwel vlieger).
U moet zich voorstellen dat u op een kleine surfplank staat, de voeten stevig geplaatst in speciale 
voetstraps en met een reuzevlieger om uw middel gesnoerd. De wind is uw drijfkracht. De kracht 
van de wind kunt u goed merken zodra de vlieger, die erg lijkt op een parachute, uitklapt en zich 
vult met lucht. U stuurt via een stuurstok en een liner, en verder is het een kwestie van 'gaan'. Kri-
jgt u de smaak van deze sport te pakken, dan kunt u kiezen of u op golven wilt surfen of op vlak 
water, waar u diverse sprongen en trucs kunt uitproberen. Tijdens de introductie op deze ruige 
watersport op dinsdag moet u genoegen nemen met een oefenvlieger zonder golven, maar als u 
het aandurft kunt u zich aanmelden voor een kitesurfingcursus onder directe begeleiding van de 
beste instructeurs uit Denemarken.
Lees meer op www.surfhouse.dk.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	1�	jaar
Verzamelen:	 bij	de	helling	bij	de	hoefslag
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 8	personen	per	groep
Kosten:	 gratis
Instructie:	 Surfhouse
Let op!	 Er	wordt	maar	1	groep	gevormd.
	 Gasten	van	buiten	kr.	100,-.
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Met de zeekajak in het Nationale Park*
dinsdag 13.00 – 19.00 uur

Het dinsdag-avontuur vindt plaats te water, in het Nationale Park. U krijgt de beschikking over 
een eigen zeekajak, speciaal geselecteerd op uw lengte en uw ervaring. 
Met de peddels als bijna geluidloze motor varen we de natuur in en kunnen we overal dichtbij 
komen. U hoeft geen ervaring te hebben, zolang u maar heeft deelgenomen aan de introductieles 
van gisteren of een zeekajakdiploma kunt laten zien.
Heeft u een zeekajakdiploma, 
dan kunt u ook zelf een 
kajak huren. Bent u met een 
groepje van minstens vijf, 
dan kan er speciaal voor u 
een tocht of cursus worden 
georganiseerd.
Lees meer op www.
havskovjensen.dk. 

Leeftijdsgroep:		 vanaf	1�	jaar	en	alleen	onder	begeleiding	van	een	volwassene
Verzamelen:	 op	de	parkeerplaats	voor	de	receptie
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 8	personen	per	groep,	ca.	1½	uur	
Kosten:	 kr.	�50,-	per	persoon
Gids en Instructie:	 Morsø	Jolle-	og	Kajakudlejning
Let op!	 Er	worden	meerdere	groepen	met	verschillende	begintijden	
	 samengesteld.
	 Het	precieze	tijdstip	wordt	bij	aanmelding	meegedeeld.
	 Er	zijn	indien	gewenst	gratis	wetsuits	en	zwemvesten	te	leen.	Zelf		
	 schoenen	meenemen	die	nat	mogen	worden.
	 Gasten	van	buiten	kr.	�00,-.
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Boomklimmen
dinsdag 16.00 - 18.00 uur         

Er was eens een aapje ....
Wanneer heeft u voor het laatst in een boom geklommen? U zult versteld staan van uw eigen 
klimkunsten en van die van uw kinderen wanneer u probeert om hogerop te komen. Hoe hoog 
durft u te klimmen en durft u de bel te luiden die boven in de top hangt? Onze gecertificeerde 
instructeur heeft klimgordels in alle maten, dus dat smoesje kunt u niet gebruiken om onder een 
wedstrijdje 'wie het eerst boven is' met uw kinderen uit te komen! 
Bij alles staat veiligheid hoog in het vaandel en al het materiaal is gekeurd. Het is dus helemaal 
aan u en uw lef om te bepalen hoe hoog u kunt klimmen.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	�	tot	10�	jaar
Verzamelen:	 bij	de	grote	tipi	in	het	Vilde	Kaniners	Skov	(Wilde	Konijnen	Bos)
Aanmelden:	 Aanmelden	niet	nodig,	kom	gewoon	
Kosten:	 gratis
Instructie:	 boomklimmer	Jesper	en	zekeraar	Anne	Rodh
Let op!	 Klimmen	gaat	het	best	met	sportschoenen	of	blote	voeten.
	 Speciaal	arrangement,	alleen	voor	gasten	van		Thy	Vakantiepark.
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Te paard langs de Noordzee.
Elke dag 10.00 uur – 15.00 uur – 20.00 uur

De stal Vinur ligt in Thy Vakantiepark en is bij zowel ervaren als onervaren ruiters bekend 
vanwege zijn eersteklas IJslandse paarden. 
Iedereen kan op een IJslander rijden. We hebben tien prachtige paarden die staan te trappelen om 
eropuit te trekken. Met de bruisende Noordzee, de duinen en het ruige landschap op de achter-
grond wordt dit een onvergetelijke tocht.
We rijden uitsluitend in kleine groepjes. De ruiters worden 
ingedeeld naar ervaring, dus of je nu houdt van een ruige tocht 
of juist van een romantische ritje tijdens zonsondergang, dit 
wordt een fantastische belevenis. We rijden elke dag (behalve 
zondag) om 10.00 uur, 15.00 uur en 20.00 uur.
Af en toe organiseren we strandtochten te paard. 
Vraag hiernaar bij de receptie.

Leeftijdsgroep: 	 zonder	ervaring	vanaf	�	jaar
Verzamelen:	 bij	de	stal	in	Hestegyden,	�0	minuten	voor	vertrek
Aanmelden:	 ruim	van	tevoren,	uiterlijk	de	dag	ervoor,	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 8	personen	per	groep
Gids:	 de	stalmeester	van	Thy	Vakantiepark
Kosten:	 vanaf	kr.	��0	per	persoon,	�	uur
Let op!	 Gratis	paardrijcaps,	handschoenen,	leggings,	etc.	te	leen.
	 Maximaal	gewicht	van	de	ruiter:	��	kilo.
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Rondvlucht over kust en Nationalpark
woensdag 11.00 - 14.00 uur              

Kunt u geen genoeg krijgen van hoogten, maak dan een vlucht met campingbaas Bent Thodsen, 
die tevens piloot is.
Dit kan elke woensdagochtend en verder op afspraak.
U zit in de kleine cockpit samen met de piloot. Tijdens de vlucht kunt u met elkaar communi-
ceren via een headset. U mag spreken met de kapitein, dus vraag maar raak over alles wat u on-
derweg ziet.U merkt het suizen op het moment dat de wielen loskomen van de landingsbaan en 
u ziet alles van grote hoogte 
terwijl u langs de kust vliegt, 
over de duinen en over het 
Nationale Park. Een ultieme 
belevenis voor iedereen voor 
wie hoog niet hoog genoeg 
kan zijn.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	1�	jaar	
Verzamelen:	 Morsø	Flyveplads,	ca.	�0	minuten	rijden	vanaf	Thy	Vakantiepark
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie	
Kosten:	 kr.	�00,-	voor	ca.	�0	minuten
Gids en piloot:	 Bent	Thodsen	&	Svæve	Thy
Let op!	 Gasten	van	buiten	kr.	500,-.
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Proefduiken met zuurstoffles in het zwembad*
Woensdag 15.00 – 18.00 uur

Overweegt u om een duikbrevet te halen? Of wilt u de wereld wel eens vanuit een andere hoek 
bekijken? 
Dan kunt u nu deze onderwatersport eens uitproberen.
Onze bekwame PADI-gecertificeerde duikinstructeurs laten u kennismaken met de meest 
elementaire grondbeginselen van het duiken met zuurstoffles. U leert om onder water te commu-
niceren en om te bewegen met duikfles en loodgordel als bagage.
Wilt u echt gaan duiken en de natuur op een hele nieuwe manier ontdekken, dan kunt u de dag 
erna deelnemen aan een echte duiksafari met gids en instructeur.
Er worden ook duiktochten georganiseerd voor duikers met duikbrevet. 
Lees meer op www.thydyk.dk.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	10	jaar	en	alleen	onder	begeleiding	van	een	volwassene
Verzamelen:	 bij	het	grote	zwembad
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 6	personen	per	groep,	ca.	1½	uur	per	groep
Kosten:	 kr.	100,-	per	persoon
Instructie:	 Thy	Dyk
Let op!	 Er	worden	meerdere	groepen	met	verschillende	begintijden	samengesteld.
	 Het	precieze	tijdstip	wordt	bij	aanmelding	meegedeeld.
	 Draag	zwemkleding	en	neem	een	handdoek	mee.
	 Bij	aanmelding	krijgt	u	een	gezondheidsverklaring,	die	u	ingevuld	moet	
	 meenemen/af	moet	leveren	bij	aankomst	bij	het	zwembad.	
	 Gasten	van	buiten	kr.	�00,-.
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Museumcentrum Hanstholm
Woensdag 19.30 – 21.30

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd Noord-Europa's sterk-
ste vesting opgericht in Hanstholm, als onderdeel van Hitlers 
Atlantikwall. Museumdirecteur Jens Andersen laat ons de 
geschiedenis zien en vertelt over hoe het er 60 jaar geleden aan 
toeging in de bunkers. We zien reuzekanonnen, die halverwege 
Noorwegen konden schieten, neergeschoten vliegtuigonderde-
len en de nog geheel in tact zijnde en volledig gemeubileerde 
bunkers waar een 3000 man grote bezetting verbleef tijdens de 
oorlog. Het museumgebouw huisvest een unieke verzameling 
uniformen en krijgsmaterieel. Onderzoek of u met uw buren 
kunt carpoolen.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	5	jaar	
Verzamelen:	 op	de	parkeerplaats	voor	de	receptie,	1�.�0
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 �0	personen
Kosten: 	 gratis
Gids:	 museumdirecteur	Jens	Andersen
Let op!	 Speciaal	arrangement,	alleen	voor	de	gasten	van	Thy	Vakantiepark.
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Duiktocht in het Nationale Park 
donderdag 10.00 - 16.00 uur                 

Vandaag zult u een stukje Denemarken zien dat u nog nooit 
heeft gezien. Onder water opent zich voor u een hele nieuwe 
wereld met bijzondere planten en dieren. De plaats waar we 
duiken wordt pas vlak voor vertrek bekend gemaakt, aangezi-
en wind en stroming van belang zijn bij de keuze. Maar waar 
we ook gaan duiken, er wacht u een hele bijzondere belevenis.
Tenzij u een duikbrevet hebt, dient u de introductieles tijdens 
de vorige dag te hebben gevolgd om aan deze duiksafari deel 
te mogen nemen. 

Leeftijdsgroep: 	 zonder	certificaat	vanaf	15	jaar	
Verzamelen:	 op	de	parkeerplaats	voor	de	receptie.
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie.
Max. aantal deelnemers:	 8	personen	
Kosten:	 kr.	�50,-	per	persoon,	inclusief	wetsuits	en	alle	materiaal,	ca.	�	uur.	
	 Te	betalen	tijdens	aanmelding	op	woensdagen,	rechtstreeks	aan	Thy	Dyk.
Gids en Instructie:	 Thy	Dyk
Let op!	 Er	worden	meerdere	groepen	met	verschillende	begintijden	samengesteld.		
	 Het	precieze	tijdstip	wordt	bij	aanmelding	meegedeeld.
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Kotterzeiltocht in de Bocht van Vigsø*
donderdag 11.00 - 17.00 uur                

Heeft u ooit de delicatesse krabbenpootjes gesmaakt? Hier heeft u de gelegenheid om springle-
vende krabbetjes opgevist te zien worden uit zee. Het schild van de krab kan wel 30 centimeter 
breed worden. Het vlees in de scharen wordt gegeten. Het smaakt heerlijk en is mager. Dit eten 
ze altijd in Thy, wanneer er iets extra lekkers op tafel moet komen.
Otto is schipper en vist al sinds zijn kinderjaren in de Noordzee. Tegenwoordig heeft hij zich 
gespecialiseerd in krabben en platvis. De kotter Kapemo, waarmee we gaan varen, is verbouwd en 
speciaal ingericht om krabbetjes te verwerken.
Uit vele jaren ervaring weet Otto precies wanneer hij de bodemnetten moet uitzetten. Met radar 
en echo vindt hij de netten die geplaatst zijn in de Bocht van Vigsø. 
Een grote belevenis te water voor het hele gezin.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	8	jaar	
Verzamelen:	 op	de	parkeerplaats	voor	de	receptie
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 8	personen	
Kosten: 	 gratis
Schipper en gids:	 Otto	Mikkelsen
	 Er	worden	meerdere	groepen	met	verschillende	begintijden	samengesteld.
	 Het	precieze	tijdstip	wordt	bij	aanmelding	meegedeeld.
	 Gasten	van	buiten	kr.	100,-.
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Visveiling in de haven van Hanstholm*
vrijdag 6.30 – 9.00 uur

Bent u een ochtendmens, dan kunt u meemaken hoe een normale werkdag in een van Noord-
Europa's grootste havens voor vis voor de consumentenmarkt, Hanstholm Havn, eruitziet. Hier 
komen de meeste en grootste eetbare vissen aan land.
Wanneer de kotters 's morgens vroeg aanmeren aan de kade, worden de vissen verzameld in de 
verzamelcentrale, waar ze worden gesorteerd op grootte en gewicht. Vervolgens worden ze verder 
getransporteerd naar de veilinghal. De veilingmeester dicteert het tempo van de afslag en de 
opkoper die het meeste biedt voor de vangst, mag de vis mee naar huis nemen.
Hier wordt vanalles geveild, van kreeft tot haai en van schelvis tot koolvis. Rij even langs Det 
Gamle Røgeri (de oude rokerij), wanneer u zin hebt gekregen in verse of gerookte vis. De rokerij 
ligt aan de Kuttervej, twee minuten rijden vanaf de veilinghal.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	5	jaar
Verzamelen:	 op	de	parkeerplaats	voor	de	receptie,	1�.�0	uur
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 �0	personen
Kosten:	 gratis
Gids:	 Anne	Rodh,	Thy	Vakantiepark
Let op!	 Gasten	van	buiten	kr.	60,-.	Warme	kleding	aanbevolen,	aangezien	het	
	 koud	is	in	de	veilinghal.
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Boomklimmen
vrijdag 
16.00 - 18.00 uur    
                   
Voor verdere 
informatie zie  
dinsdag
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Grillbuffet van de campingbaas op het 
'Terrassen'*
zaterdag 18.00 – 20.00 uur
 
Op zaterdagavond staat er barbecue, barbecue en nog eens 
barbecue op het menu in 'Cafeen'. 
De campingbaas doet zijn schort om en trakteert de gasten 
op gevarieerd en lekker vlees, direct van de grill. Er is een 
uitgebreide saladebar en lekker, zelfgebakken brood. U hoeft 
lekker niet af te wassen, wanneer u deze zaterdagavond 
gezellig met het gezin en de andere gasten op het 'Terrassen' 
doorbrengt. 
Eet zoveel u wilt voor kr. 120,-. 
Kinderen (onder 110 cm) kr. 50,-.

Aanmelden:	 toegangskaartjes	koopt	u	in	
	 Café	Terrassen	(beperkt	aantal).

Zondagsbrunch in Café Terrassen*
zondag vanaf 8.00 uur

Begin de zondag op het 'Terrassen', waar 'Caféen' de 'best 
brunch in town' serveert.
Op het buffet vindt u altijd: 
Verse broodjes, roggebrood, boter, 3 soorten beleg, 3 soorten 
kaas, 3 soorten jam, 3 soorten yoghurt, muesli, eieren, bacon, 
sla, worstjes, pannenkoeken met stroop, vers fruit, Deense 
koffiebroodjes, koffie, thee, 2 soorten sap en melk.
Eet en drink ad libitum en vergeet de afwas. 

Prijs voor volwassenen:	 kr.	100,-
Prijs voor kinderen 
(onder 110 cm):	 kr.	�0,-

Let op!	 Toegangskaartjes	uiterlijk	de	dag		
	 ervoor	in	het	café	kopen.

. . . Proef Hanstholm
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Steen- en Barnsteen slijpen*
zondag van 10.00 – 17.00 uur

We beginnen met een strandwandeling waarbij we mooie en 
geschikte stenen proberen te vinden, en als we een beetje geluk 
hebben, ook barnsteen. Weer terug in de slijpwerkplaats worden 
de stenen onder vakkundige begeleiding en met professioneel 
gereedschap en machines bewerkt, hetgeen hopelijk resulteert in 
een uniek sierraad, een presse-papier of een heel uniek souvenir. 
Er is gelegenheid om ter plaatse barnsteen te kopen. Neem lek-
ker een thermoskan koffie mee.

Leeftijdsgroep: 	 vanaf	10	jaar	
Verzamelen:	 op	'Terrassen'
Aanmelden:	 uiterlijk	de	dag	ervoor	bij	de	receptie
Max. aantal deelnemers:	 8	personen	per	groep
Kosten:	 gratis
Instructie:	 Anne	Rodh,	Thy	Vakantiepark
Let op!	 Er	worden	meerdere	groepen	met	verschillende	begintijden	samengesteld.
	 Het	precieze	tijdstip	wordt	bij	aanmelding	meegedeeld.
	 Neem	evt.	eigen	stenen	of	barnsteen	mee.
	 Gasten	van	buiten	kr.	60,-.

Boomklimmen
zondag 
19.00 - 21.00 uur                  
    
Voor verdere 
informatie zie  
dinsdag



U kunt natuurlijk ook altijd:

Een	fiets	huren	 per	uur	kr.	�0,-		 per	dag	kr.	80,-
Een	tandem	huren	 per	uur	kr.	�0,-		 per	dag	kr.	1�0,-
Een	gocart	huren	 per	uur	kr.	�0,-

De	tennisbaan	huren	 per	uur	kr.	150,-		(met	kegels	en	ballen)

Openingstijden:

Receptie:	 �.�0	–	��.00	uur
Winkel:	 �.�0	–	�0.00	uur
Café:	 8.00	uur	–	10.00	uur	
	 &	1�.00	uur	–	��.00	uur
Zwembad:	 �.00	uur	–	��.00	uur							
(alleen	voor	senioren	van		
	 �.00	uur	–	10.00	uur)
Het	Kinderhuis	(Børnehuset):	
	 1�.00	uur	–	18.00	uur
en	voor	jongeren:	 1�.00	uur	–	��.00	uur
Mini-zoo:	 11.00	uur	–	18.00	uur

Hamborgvej 95 . DK-7730 Hanstholm . Tel. +45 97 96 51 98
www.hanstholm-camping.dk

trykker.dk


