Sjove aktiviteter
16. maj - 19. maj

Det bedste ved at holde ferie hos Dancamps Nordsø er den
flotte strand, Vesterhavet og det sjove badeland.
Men for at ferien bliver helt perfekt, skal der også
tilsættes en go omgang sjov, ballade og hygge:)

Psst.. På DANCAMPS Nordsø bor du midt i ét af Europas
største fredede klitlandskaber lige ved det imponerende
Vesterhav. Skynd jer ud at opleve en gåtur på stranden,
blive blæst igennem, og løbe i klitterne. Der er ikke noget
smukkere.

Det kreative værksted
Her er fri fantasi og kreativitet i højsædet. Værkstedet ligger i den lille
bygning imellem badeland og minigolf.
Nr. 5 på pladskortet. Det er gratis.
LEJRBÅL
Vi står klar med snobrødsdej, pinde, skumfiduser og kiks. Vi mødes v.
legepladsen foran badelandet. Nr. 7 på
pladskortet. Det er gratis:)

BØRNEFUTTEREN
Det lille tog kører fredag, lørdag og
søndag og samler søde børn op, som
har lyst til en sjov køretur rundt på
pladsen.
PIZZA POOL PARTY
I kan godt glæde jer. Vild musik, lysshow plask og vandsjov i badelandet.
Pizzabuffet fra kl. 18.00 - 19.00 hvor
børnene fortsætter inde i badelandet
med Poolparty fra kl. 19.00 - 20.30.
De voksne er meget velkommen til at
kigge på og nyde et glas vin eller en kop
kaffe ved poolen eller i cafeen.

Dette får I:
Spis så meget du kan Pizzabuffet.
Salat m. dressing og brød.
Pomfritter og chicken nuggets.
1 øl/vand/ glas vin til de voksne. 1 drink
til børnene.
Pris: Barn (U. 15 år) kr. 79.Barn (U. 2 år): Gratis
Voksen: kr. 139,-

Torsdag d. 16. maj

Lørdag d. 18. maj

Badeland 09.00 - 19.00
Café 11.00 - 20.30
Reception 7.30 - 19.00

Badeland 09.00 - 17.00
Café 11.00 - 20.30
Reception 7.30 - 19.00
Kreativ værksted 14.00 - 17.00
Pizza Pool Party 18.00 - 20.30
Børnefutteren samler søde børn
op rundt på campingpladsen

Fredag d. 17. maj
Badeland 09.00 - 19.00
Café 11.00 - 20.30
Reception 7.30 - 19.00
Kreativ værksted 14.00 - 17.00
Lejrbål 19.00 - 20.30
Børnefutteren samler søde børn
op rundt på campingpladsen

Søndag d. 19. maj
Badeland 09.00 - 14.00
Café 11.00 - 14.00
Reception 7.30 - 17.00
Børnefutteren samler søde børn
op rundt på campingpladsen

All - Inclusive
Bestil mad og oplevelser til hele
ferien.

Familievenlig aftensbuffet
Torsdag, fredag og lørdag fra kl.
17.30 - 20.00 i cafeen v.
badelandet.

Du får:
2*Morgenbuffet
1* kaffe/vand og kage v. ankomst.
1* aftensbuffet med 1 drikkevarer
1 * deltagelse til Pizza Pool Party
1 * frokost, burgermenu
1 * deltagelse til minigolf

3 slags kød
Salat, brød og dressing
Chicken Nuggets
Små kartofler og pommes frites
Sovs og grøntsager
+ Overraskelse til børnene

Pris:
Voksen kr. 699,Børn u. 12 år kr. 399,Børn u. 2 år. gratis.

Pris:
Voksen kr. 189,Børn u. 12 år kr. 89,Børn u. 2 år. gratis.

Morgenmad buffet
Fredag, lørdag og søndag fra kl.
8.00 - 10.00 i cafeen v. Badelandet
Müsli, yoghurt, gryn
Forskellige typer brød
Rundstykker & Wienerbrød
Ost, marmelade og pålæg.
Kaffe, te og juice
Pris:
Voksen kr. 69,Børn u. 12 år kr. 49,Børn u. 2 år. gratis.
Til den lille sult
Fra kl. 11.00 kan du købe pommes
frites, nuggets, pizza, burgers, is
og andre fristelser.
Se menukortet i cafeen

