
Onsdag d. 29. maj
Vandland 10.00 - 21.00 
Reception 08.00 - 21.00

Torsdag d. 30. maj
Vandland 10.00 - 21.00
Café 11.00 - 20.00
Reception 08.00 - 21.00

Fredag d. 31. maj
Vandland 10.00 - 21.00 
Café 11.00 - 20.00
Reception 08.00 - 21.00
Lejrbål 19.00 

Søndag d. 2. juni
Vandland 10.00 - 17.00
Café 11.00 - 17.00
Reception 08.00 - 17.00

MARKEDSDAG
Lørdag d. 1.  juni, åbner markedsplad-
sen v. baggården bag receptionen. 
Måske har  kræmmerne lige det du står 
og mangler - Aloe Vera produkter eller 
måske en kaffekop, som liger passer 
ind i morgenmadstellet i camping-
vognen.  Hvis du desuden selv sidder 
inde med en masse skatte, som du har 
lyst til at sælge videre, så er der stadig 
ledige boder. Ring og tilmeld dig på 
75957183 eller skriv til os på booking@
dancamps.dk  

PANDEKAGEHUSET
I kan godt glæde jer til at sætte tæn-
derne i en sprød pandekage med saftig 
fyld. Lørdag d. 1. juni kommer Even-
tyrpandekager forbi Dancamps Trelde 
Næs og i kan købe pandekager fra kl. 
17.00 - 21.00 
Menuen:
Pandekager med pulled chicken, salat 
og dressing.pris kr. 45,-
Pandekager med skinke, ost og orega-
no pris kr. 45,-

Dessertpandekager pris fra kr. 25,-

Sjove aktiviteter
29. maj - 2. juni

Det bedste ved at holde ferie hos Dancamps Trelde Næs 
er de imponerende skove, den flotte strand med  sin              

spektakulære klint og det sjove badeland. Men for at ferien 
bliver helt perfekt,  skal der også 

tilsættes en go omgang sjov, ballade og hygge:)

Psst.. Trelde Næs er med i Danmarks nye naturkanon, med 
kun 14 andre naturområde. Ved Dancamps Trelde Næs, bor 

du helt unikt, og lige midt i smukke skove og spændende 
klinter. Så husk at nyde de helt særlige omgivelser. 

BANKO
Sveden pipler over din pande og spæn-
dingen stiger lige inden du kan råbe  - 
BANKO!! Kom og vær med, du kan vinde 
fine præmer, det er gratis og kun for 
børn:)

LEJRBÅL
Vi står klar med snobrødsdej, pinde, 
skumfiduser og kiks. Vi mødes i gården 
bag receptionen. Det er vildt hyggeligt - 
og gratis:)

Lørdag d. 1. juni
Vandland 10.00 - 21.00 
Café 11.00 - 20.00
Reception 08.00 - 21.00
Banko 16.00 
Markedsdag 15.00 - 17.00
Pandekagehuset 17.00 - 21.00


