DANCAMPS NORDSØ

SOMMERFERIE 2018

SOOOMMER, SOMMER
OG SOL
Opskrift på den bedste ferie:
Allerførst tilsætter du Vesterhavet, den flotte strand og
det sjove indendørs badeland. Dernæst tilsætter du en
ordentlig omgang sjov og ballade - eksempelvis i form
af poolparties hvor DJ’en spiller fed musik, der er vildt og
flot lysshow og masser af sjov i vandet. Bland det godt
sammen og lad det trække lidt.
I mens kan du tage en tur rundt med det lille, grønne tog
- Nordsø Ekspressen - som kører rundt på campingpladsen. Og du kan også tage forbi lejrbålet og hygge
med snobrød og marshmallows.
Nu er der kun tilbage at nyde hele herligheden med
familien. Voila. Opskriften på den bedste ferie. Lige her
hos Dancamps i Hvide Sande.

KLATRE, LEG
OG NYD SOMMEREN

Poolparty
I kan godt glæde jer til vores
populære Poolparty med
vild musik, lysshow og sjov i
badelandet.
Start ud med Pizza og
pomfritter i caféen fra kl.
18.00 til en merpris a kun kr.
30,- pr. barn og kr. 79,- pr.
voksen. Med fyldte maver er I
således klar til Pool party.
Poolparty er fra kl. 19.00
- 20.30 og er en supersjov
aktivitet med diskomusik,
balloner og farverige drinks.
Voksne er også velkomne til
at være med og kan nyde et
glas vin, en fadøl eller en kop
kaffe enten ved poolen eller
i caféen.
Pris
Barn (til og med 14 år): 49,kr. Tilmelding er nødvendig.
Pga. stor popularitet råder
vi jer til hurtigt tilmelding på
info@dancamps.dk eller 7552
1482 eller i receptionen på
campingpladsen.

Poolparty foregår på følgende
dage: Tirsdag kl. 19.00 og
fredag kl.19.00 (omklædning
fra kl. 18.45).

Walk and talk
Undersøgelser har vist, at
frisk luft og ophold i naturen
giver bedre sundhed, trivsel
og forøget livskvalitet for
både børn og voksne. Med
Dancamps Nordsøs placering
midt i et af Europas største
fredede klitlandskaber
lige ved det imponerende
Vesterhav, er der rig mulighed
for frisk luft og dermed øget
livskvalitet.
Skynd jer ud og oplev det! Gå
en tur på stranden og nyd at
blive blæst igennem eller løb i
klitterne!
HUSK: Naturen holder åbent
24 timer i døgnet alle ugens
dage :-)

Film/Leg/Kreativ aften

Husk - hos
Dancamps er
alle aktiviteter
- med undtagelse af Pool
Party- gratis
at deltage i.
Vi glæder os til
at se dig.

DANCAMPS.DK

Kom og spørg i receptionen
om hvad mandagen byder
på. Det er helt sikkert, at vi
kommer til at hygge os med
de forskellige aktiviteter
- eksempelvis maling på
t-shirts, bankospil m. præmier,
film, skattejagt og meget
mere hen over sommeren.
Vi mødes mandag kl. 19.00
foran badelandet.

Nordsø Ekspressen
Hop med ombord og kør med
Nordsø Ekspressen - det
lille grønne tog, der kører
runder på pladsen og samler
børnene op. Toget starter fra
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receptionen. Husk: Du kan
også vinke til toget og blive
samlet op undervejs.
Afgang hver dag (undtagen
lørdag) kl. 16.00.

Musik/Disco
Torsdag = hyggeaften. Vi
holder fælles grillaften på
terassen foran badelandet.
I kan enten medbringe jeres
eget mad, eller I kan købe
grillpakker hos vores lokale
slagter. Efterfølgende har
vi enten live-musik, karaoke
eller børnedisco. Forældrer
er velkommen til at danse
med. Spørg togføreren eller i
receptionen, hvad torsdagens
happening er!
Grillaften hver torsdag fra kl.
18.00-20.00

Lejrbål i sommerferien
Der er noget dragende og
fascinerende ved at lave et
lejrbål og hygge sig omkring
det, mens man kigger ind
i ilden og hører den sagte
buldren og knitren fra
flammerne.

Husk formiddagsaktiviteten
Følg med på tavlen udenfor
receptionen og se hvad
dagens aktivitet er. Det
kan være fodboldturnering,
minigolfturnering,
vandballonkamp, rundebold,
eller noget helt femte.!
Formiddagsaktiviteten
foregår hver dag (undtagen
lørdag) fra kl. 11.00-12.30. Vi
mødes foran badelandet.

Vi har som
altid masser af
aktiviteter for
de yngste. Og
rigeligt med
plads til at tage
en lur, når man
bliver træt.
Uanset alder.

Vi laver et hyggeligt
lejrbål, og vi står klar med
lækre snobrød, pinde og
marshmallows. Det foregår
ved bålpladsen foran
badelandet.
Kom og nyd duften af
bålet, hyggen og de lækre
marshmallows.
Lejrbål finder sted på
følgende dage:
Onsdag og søndag kl. 19.0020.30

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer og trykfejl

Vi glæder os
til at byde jer
velkommen !

KOM, LEG OG NYD LIVET
PÅ PLADSEN

Ta’ på tur på den tohjulede

Spil bold med sand mellem tærerne

SOMMERPROGRAM
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FASTE AKTIVITETER

Mandag kl. 19.00 - 20.30:
Film/Leg/Kreativ aften

Fredag kl. 19.00 - 20.30:

kl. 11.00-12.30

Pool Party i badelandet

Formiddagsaktivitet alle
dage (undtaget lørdag)

Tirsdag kl. 19.00 - 20.30:
Pool Party i badelandet

Lørdag:
Ikke aktivitet

Kl. 16.00

Søndag kl. 19.00-20.30:

Tur med Nordsø
ekspressen alle dage
(undtaget lørdag)

Onsdag kl. 19.00 - 20.30:
Skumfiduser & Lejrbål

Torsdag kl. 18.00 - 20.00:
Grillaften/Musik/Hygge

Bålhygge med snobrød og
skumfiduser
Bo under åben himmel

Ud over det fede badeland og Vesterhavet og klitterne… er
der masser af liv på pladsen. Spil minigolf, lej en mooncar
eller to og drøn løs.
Hver morgen er der friskbagt morgenbrød i vores butik, og
senere på dagen kan du købe dagens ferieis - både i butikken og i cafeen ved badelandet.
Nyd vindens sus i marehalmen

