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Pool Party 

I kan godt glæde jer 
til vores populære 
Poolparty med vild 
musik, lysshow og 
sjov i badelandet.  
Vi starter i badelan-
det fra kl. 19:00-
20:30, hvor vi først 
hopper i vandet, 
når vores DJ tæller 
ned.  
 
Pris barn:  kr. 89,- 
inkl. Poolparty, 1 
Vampyrdrink og 
underholdning 
  
Pris voksen: kr. 40,- 

inkl. 1 fadøl/glas 

vin/vand 

Datoer i Oktober: 

16. 19. 21. & 23. 

Lørdag, tirsdag,  

torsdag & lørdag 

Lokes Aften 

Tør du tage med 

tilbage til  

vikingernes tro?  

Tør du besøge 

jætterne og  

Udgård? Tør du 

bruge en aften på 

Bork Viking havn? 

Så tage med til  

Lokes aften torsdag 

D. 21. oktober fra 

kl. 17:00-21:00   

Her vil der være 

mulighed for at 

købe lækkerier til 

aftens hygge i ca-

feens hal samt få et 

underholdende gys 

for hele familien. 

Billet købes her:  

borkvikingehavn.dk  

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.  

 

 

Bålhygge  

med skumfiduser 

og snobrød  

Tag det varme tøj 

på, og vær med til 

en gang hyggelig 

bålhygge. Vi giver 

skumfiduser og 

snobrød. 

Bålhyggen fra  

kl. 19:00-20:00.  

Bålhyggen foregår 

på den store  

legeplads foran 

badelandet 

Datoer i Oktober: 

17. 18. 20 & 22.   

søndag, mandag,  

onsdag & fredag 

 

Ghost Walk  

i Ringkøbing 

Ringkøbing-Skjern 

Museum inviterer 

Børn og voksne 

med på n anderle-

des rundtur i histo-

rien. Når mørket 

har sænket sig 

over den gamle 

købstad træder vi 

tilbage i historien. 

Mødestedet er ved 

Ringkøbing  

Museum  

D. 19/10 fkl. 18:00,  

D. 20/10 kl. 20:00 

Billetter bookes via 

www.ringkoebing

museum.dk 

 

Græskar udskæring  

På Dancamps Nordsø 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  

Græskar Komité 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.  

 

 

 

Ef t e rå r s f e r i e n  p å  D a n c a m p s  N o r d s ø  2 0 2 1  

Tilmelding er  

nødvendig 
Gratis Gratis Voksen: 100 kr.  

Barn: 50 kr.  

Voksen: 125 kr.  

Barn u 18 år: Gratis  
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Hvide Sande 

Hvide Sande  

Bryghus 

Tag en tur ind på 

Hvide Sande Bryg-

hus, og få en  

kulinarisk oplevelse,  

og smag en af de 

mange gode øl.  

Liv på Havnen 

Tag en tur ned på 

havnen, og oplev 

livet blandt de  

mange fiskere.  

Her kan du også se 

udvalget af de man-

ge gode restauran-

ter og ikke mindst 

den populære  

surferbutik.  

Natur 

Vesterhavet 

Herude vestpå le-

ves og opleves livet 

på en anden måde. 

Herude bevæger alt 

sig. Vandet, luften, 

sandet, sindet.  

Så tag en ud på 

Vesterhavets  

strande, og nyd den 

friske vind.  

Du kan følge  

Vesterhavsstien fra 

Hvide Sande til  

Søndervig (ca. 18 

km), og kom helt 

tæt på klitterne.   

Attraktioner 

Ludvig Fyrtårn  

Gå i fodsporene på 

serien ”Hvide San-

de”, og oplev det 

fyrtårn, som var 

med i den danske 

krimi. Tag op i  

tårnet, og nyd den 

fantastiske udsigt ud 

over Vesterhavet.  

Fiskeriets hus  

Fiskeriets Hus er et 

lokalhistorisk muse-

um med både fersk-

vand- og saltvands 

akvarier. Stedet for-

tæller om Holms-

land Klits historie 

før, nu og i fremti-

den.  

 

WestWind 

Surfing 

Enten om du søger 

SUP-Board, windsur-

fing, Kitesurfing 

eller alm. Surfer 

kursuser, så tag ind 

og besøg WestWind 

i Hvide Sande, og 

meld dig til en af 

holdene.  

Her kan du bl.a. 

også booke oplevel-

ser på vandet.  

Kabelbane  

Har du nogensinde 

prøvet kabelsurfing? 

Så tag hen til Kabel-

parken i Hvide San-

de, enten om det er 

for en time på egen 

hånd eller på hold.  

Ringkøbing  

Gågade  

Trænger du til en 

shoppedag? 

Så tag ind til  

Ringkøbing gågade. 

Her er der over 70 

butikker til en hver 

smag, samt 20  

hyggelige cafeer/

restauranter midt i 

den gamle smukke 

købstad. 

Byens Historie  

I Ringkøbing finder 

man en masse gamle 

huse samt en række 

charmerende  

brolagte gader og 

stræder.

Sociale Medier  

På vores Facebook gruppe og Instagram kan du også følge med 

i alle aktiviteterne på Dancamps Nordsø. 

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


