
Fredag: Ankomst fra kl. 14.00
Kl. 18.00: Velkomst v. lejrchef Bent Thodsen, Restau-

rant Terrassen

KL. 18.15: Vesterhavsbuffet, Restaurant Terrassen
 Hanstholm er storleverandør af friske fisk og 

skaldyr til hele Europa, og det skal I selvfølgelig 
nyde godt af. Vores dejlige fiskebuffet byder på et 
hav af smagsoplevelser. Spis, hvad I kan af friske 
og røgede fisk og skaldyr, dertil brød, smør og 
forskellige salater. Slut af med kiks og ost. 

Kl. 20.00: Ponytrækning, Græsplænen overfor re-
ceptionen

 Synes du, heste er søde, og vil du gerne prøve at 
ride på en islandsk hest? Så prøv pontrækningstur 
for børn.

 Du ser verdenen fra hesteryg, vi kommer rundt på 
campingpladsen, og det er en af dine forældre, 
der trækker hesten. Du rider på en af vores søde, 
glade og børnevenlige islandske heste, og der er 
selvfølgelig en af vores hestekyndige guider med 
på turen. 

Lørdag:
Kl. 09.00 – 10.30: Brunch, Restaurant Terrassen
 Stå op til en lækker søndagsbrunch i Restaurant 

Terrassen. Vi serverer som regel amerikanske pan-
dekager med sirup, scrambled eggs med pølser 
og bacon, lejrchefens friskbagte rundstykker, 
pålæg, ost, græsk yoghurt, frugt, juice, kaffe, te og 
alt muligt andet. Spis alt det, du kan!

Kl. 10.30 – 12.00: Skattejagt med GPS, Restaurant 
Terrassen

 Kan du lide natur, motion, spænding og at bruge 
hovedet, så er geocaching måske noget for dig. 
Geocaching er en moderne og populær form for 
skattejagt, hvor man bruger en GPS til at finde 
frem til de skatte, der er gemt i området.  Spæn-
dende for både børn og voksne.

 Guide: Geocachspecialist Ole Hald

Kl. 13.30 Afgang til Kirsten Kjærs Museum 
(Valg nr. 1)
 Kirsten Kjærs Museum rummer en stor samling af 

malerier og tegninger af Kirsten Kjær (1893-1985), 
især portrætter. De syv sidegallerier har skiftende 
udstillinger af danske og udenlandske kunstnere 
samt stedets huskunstnere. Museumsbesøget 
er inklusiv en kop kaffe/te. Når I kører tilbage til 
campingpladsen, passerer I vindmølletestcenteret 
i Østerild, hvor I kan se de to største vindmøller i 
hele verden.

 Guide: Museumsleder Harald Fuglsang
 www.kkmuseum.dk 

VEND!!

Familieweekend med plads til hygge, sjov og læring
Fredage til søndage i perioden 1. april til midt juni og igen fra midt august til slut september
Bemærk at I skal vælge et af lørdagens tre arrangementer i god tid, så vi kan nå at indgå aftale med de relevante guider.



Familieweekend

Hanstholm Camping, Hamborgvej 95, DK-7730 Hanstholm. Tlf. +45 9796 5198. www. hanstholm-camping.dk

Kl. 14.00 Afgang til Museumscenter Hanstholm
(Valg nr. 2)
 Under 2. verdenskrig opførtes Nordeuropas stær-

keste fæstning i Hanstholm som et led i Hitlers 
Atlantvold Gå gennem fortiden, oplev kæmpeka-
nonerne, der kunne skyde halvvejs til Norge, og 
se fuldt møblerede rum, som 3.000 mænd levede 
i under krigen. Se også museets enestående sam-
ling af uniformer og krigsmateriel.

 Guide: Museumsinspektør Jens Andersen
 www.museumscenterhanstholm.dk

Kl. 14.00 Afgang til Nationalpark Thy
(Valg nr. 3)
 Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark. 

Den har sin nordlige grænse i Hanstholm og 
strækker sig gennem det totalfredede Hanstholm 
Reservat og mere end 50 kilometer sydover langs 
øde strande og gennem vilde klitplantager. Hør 
om den unikke flora og dyrelivet, der har overle-
vet her og få mere at vide om den vilde ulv, der 
slog sig ned i nationalparken. En gåtur på ca. 4 
km. Husk kaffe, kikkert og kamera. 

 Guide: Naturvejleder fra Nationalpark Thy
 www.nationalparkthy.dk

Kl. 18.00 – 20.00 Lejrchefens Grillbuffet, Restaurant 
Terrassen

(Nb. grillen slukker kl. 19.00)
 Så er der optræk til lejrchefens populære grillbuf-

fet. Lejrchefen trækker i forklædet og serverer 
kød direkte fra grillen. Vi griller som regel kylling, 
pølser, hakkebøffer med bacon, mørbrad og selv-
følgelig ”Lejrchefens gode ben”! Hertil salatbar, 
flute og dessert med kaffe/te.

Søndag:
Kl. 08.30 – 10.00: Byens bedste brunch
Kl. 10.00: Lær at finde rav
 Næsten alle, der går langs Vesterhavet, har prøvet 

at lede efter rav uden at finde noget. Hvis du er 
en af dem, er denne tur lige noget for dig. Du kan 
høre mere om rav og lære hvor og hvornår, det er 
gunstigt at gå på jagt efter ”nordens guld”. Turen 
er en kombination af læring og praktik.

 Guide: Rutineret ravfinder Gudde Lauersen

Kl. 12.00 Tjek ud og tak for denne gang

Bemærk 1:
Pris: Voksen pr. person: 800 kr., barn 1- 12 år.: 600 kr., 
barn 0-1 år: gratis.
Prisen inkluderer indkvartering i standardhytte (hver 
familie har sin egen hytte) guidede udflugter, brunch, 
vesterhavs- og grillbuffet mm. ifølge programmet. 
Bemærk: Frokost og drikkevarer er ikke inkluderet.
Vi kører i egne biler på udflugterne. Arrangér eventuelt 
fælleskørsel med naboen. 

Bemærk 2:
Vi har højstole og weekendsenge til små børn, hvis I har 
brug for det. Efter aftensmaden er I også velkomne til 
at blive i Restaurant Terrassen, hvor vi kan servere øl, 
vand, vin, drinks og snacks efter aftale.
Antal deltagere: Min. 20 personer
Forbehold for trykfejl samt pris- og programændringer.


