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Frankensteins  

Laboratorium 

Her byder vi på  

sansernes leg.  

Der er nemlig  

mulighed for at 

udfordre alle 6  

sanser i uhyggens 

tegn!  

Så enten om du tør 

smage, høre, rør 

eller se gyselige 

uhygge, så tag  

familien ind til fæl-

lesloungen  

mellem butikken og 

cafeen. .  

Aktiviteten finder 

sted tirsdag og  

torsdag fra  

kl. 13:00-15:00 i  

efterårsferien. 

Gyserløb 

Er du til gåder og 

mysterier? 

Så tag med på  

Dancamps gyserløb, 

hvor det bliver din 

opgave at være 

detektiv og løse den 

store gåde.  

Mandag og onsdag 

aften fra kl. 18:00-

20:00 kan du hente 

din gyserpose, som 

du skal bruge for at 

opklare mysteriet i 

receptionen.  

Der er gyselige  

præmier, til alle 

dem som løser det 

gådefulde  

mysterium  

Halloween Bingo 

Skal du og familien 

med til Bingo i 

halloweens tegn?  

Så kom til Bingo 

fredag aften fra kl. 

19:00-20:30. Bingo 

holdes i  

fællesloungen  

mellem butikken 

og cafeen.  

Plader kan købes 

for 5 kr. stk.  

Maks 6 plader pr. 

deltager.  

Her vil også være 

mulighed for at 

købe drikkelse og 

snacks til bingo 

hyggen 

Bålhygge  

med skumfiduser 

og snobrød  

Tag det varme tøj 

på, og vær med til 

en gang hyggelig 

bålhygge. Vi giver 

skumfiduser og 

snobrød. 

Bålhyggen er der 

både tirsdag og 

torsdag fra kl. 

16:00-17:00 i 

efterårsferien.  

Bålhyggen foregår 

ved siden af  

trampolinerne på 

pladsen.  

 

Fodspor og fossiler 

på Næsset 

Tag med på en tur 

rundt om Næsset  

I en fælles flok, 

tager vi ud på en 5 

km vandretur i den 

smukke danske 

natur.  

Med et par stops 

på vejen, vil der 

være mulighed for 

at nyde turens 

lækre forfriskning. 

Mødested er foran 

receptionen.   

Gåturen finder 

sted om  

søndag og lørdag 

fra kl. 15:30– 17:00 

Græskar udskæring  

På Dancamps Trelde Næs er alle vores gæster velkommen til at 

hente et græskar i receptionen i hele efterårsferien.  

Om aftenen kl. 18:00 i dagene mandag, onsdag fredag vil  

Frankensteins hjælpere gå en tur på campingpladsen, og tage 

billeder af alle de græskarne, som står foran hytter og  

campingvogne. Der vil blive udvalgt en vinder, som vises på et 

af skiltene foran receptionen dagen efter. Der vil være en 

uhyggelig præmie til vinderne, som kan hentes i receptionen.  

Halloween tegninger  

Er vejret dårligt? Eller er du bare en kreativ sjæl? Så kom ind i 

receptionen og hent en af de mange halloween tegninger. Du 

må selvfølgelig gerne hente mere end en.  

Naturbingo  

En rigtig sjov og lærerig måde at tage hele familie med ud i 

skoven eller på stranden. Med naturbingo har du mulighed for 

at udfordre dine medrejsende på naturens spændende fund. 

Kom ind og hent bingoplader til både skoven og stranden i  

receptionen i hele efterårsferien.  
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Fredericia  

Perleworkshop 

Pris: 30 kr. 

Der vil være plade 

og perler klar til jer, 

så I skal blot tage 

det bedste krea-

humør med.  

Kageworkshop 

Pris: 30 kr.  

Flotte figurkager. 

Du får lækkerierne 

med hjem til aftens 

hygge. 

 

Se workshoppen på 

detskerifrederi-

cia.dk og tilmeld dig 

holdene  

Natur 

Fossiler 

Trelde Næs er et af 

de steder, hvor 

man kan finde 

mange fossiler. 

Med en hammer, et 

kort over området 

og en fossileover-

sigt fra Dancamps 

reception, er du 

klar til at gå på fos-

siljagt.  

Marsvin 

I Lillebælt findes 

der over 3000 mar-

svin. Ved at gå på 

stier på sydsiden af 

Trelde Næs samt 

spidsen, er der sto-

re chance for at se 

en af hvalerne  

Attraktioner 

Fredericia Vold 

Tag en tur ind til 

Fredericia, parker 

bilen og tag en van-

dretur på volden. 

Her i efterårsferien 

vil der være særligt 

halloween tema.  

Madsby Park  

Her finder du 

Madsby Legepark, 

Fredericia Idræts-

center, Den Histori-

ske Miniby og  

Monjasa Park.  

Østerstrand 

Tag en tur til Øster-

strand og oplev 

cirkelbroen og et 

bredt udvalg af  

aktiviteter  

Lillebælt Naturpark 

Dykkerruten 

Ude fra stranden på 

Trelde Næs foran 

toiletbygning findes 

der dykkerruten, 

som tager dig med 

på en undervands-

oplevelse, og en 

rejse igennem det 

danske farvande   

Naturskolen  

I rummet til venstre 

for hovedbygnin-

gen ved Stranden 

på Trelde Næs, har 

Lillebælt Naturpark 

lavet et naturcen-

ter, hvor alverdens 

viden om Treldes 

historie og natur 

findes. 

Vejle 

Dystopia 

Hjemsøgt hus, cirkus 

eller monstre i  

mørket, så får du en 

ordentlig en på  

halloween opleveren 

hos Dystopia. Så 

book billet på deres 

hjemmeside.  

Fjordens Hus  

Fjordenhus er Vejles 

nye ikoniske bygning 

på havnen. Den 

dansk-islandske 

kunstner Olafur  

Eliasson og hans 

studio har designet 

og præsenterer nye 

byggeteknikker og 

kunstværker forenet 

i en bygning   

Trylle Ole  

Trylle Ole kommer mandag d. 18. oktober fra kl. 12:00-13:15 til 

Dancamps Trelde Næs med et fantastisk trylleshow samt bal-

lonworkshop efterfulgt til kun 20 kr. pr. barn.  

Så kom med til Trylle Ole i Fælleslounge på campingpladsen, og 

få et underholdende grin med hele familien 

 

Sociale Medier  

På vores Facebook gruppe og Instagram kan du også følge med 

i alle aktiviteterne på Dancamps Trelde Næs. 

A k t i v i t e t e r  i  n æ r o m r å d e t  

Se begivenhederne på:  

www.detskerifredericia.dk  


