Voksentræf
med lækker mad, hygge & guidede ture (for voksne uden børn)
Træf no. 1

Årets Guidede Busture

Torsdag 15. – søndag 18. juni

Træf no. 1 (Træ-Turen)

Torsdag Kl. 14.00: Ankomst fra kl. 14.00
Kl. 18.30: Velkomst ved Iben & Bent
Vi serverer menuen ”Vi ta´r hvad vi har”
Fredag Kl. 06.20: Hanstholm Fiskeauktion
Kl. 10.00: Vindmølletestcenter Østerild
Kl. 18.00: Vesterhavsbuffet
Lørdag KL. 11.00: Bustur gennem Nationalpark
Thy til Bøgsted Rende
Kl. 18.00: Lejrchefens Grillbuffet
Søndag Kl. 08.30 – 10.00: Byens Bedste Brunch
Kl. 12.00 eller deromkring: Tjek ud og tak
for denne gang

Bøgsted Rende er et knudret resultat af et 200 år gammelt forsøg
på at finde træer til at dæmpe sandflugten. De gamle egetræer har
haft så hårde livsvilkår, at man skal bukke sig ned for at plukke
agern! Bøgsted Rende er i USA kåret som ”The Unknown Wonder in
Thy”. Efter at have opholdt os i den troldeagtige skov, fortsætter vi
til Trædrejeren på Kronens Hede,
hvor Ernst fortæller om sine
fantastiske unika-arbejder af træ
fra nationalparken. På hjemturen
holder vi ved ”Isbjerget” i
Nationalpark Thy.

Træf no. 2
Torsdag 24. – søndag 27. august
Torsdag Kl. 14.00: Ankomst fra kl. 14.00
Kl. 18.30: Velkomst ved Iben & Bent
Vi serverer menuen ”Vi ta´r hvad vi har”
Fredag Kl. 08.30: Lær at finde rav
Kl. 14.00: Drivtømmer Café
Kl. 18.00: Vesterhavsbuffet
Lørdag KL. 11.00: Bustur til Aggersborg &
Tømmerby
Kl. 18.00: Lejrchefens Grillbuffet
Søndag Kl. 08.30 – 10.00: Byens Bedste Brunch
Kl. 12.00 eller deromkring: Tjek ud og tak
for denne gang

Træf no. 3
Torsdag 7. – søndag 10. september
Torsdag Kl. 14.00: Ankomst fra kl. 14.00
Kl. 18.30: Velkomst ved Iben & Bent
Vi serverer menuen ”Vi ta´r hvad vi har”
Fredag Kl. 08.30: Lær at finde rav
Kl. 10.00: Nationalpark Thy
Kl. 18.00: Vesterhavsbuffet
Lørdag KL. 11.00: Bustur til fuglefjeldet Bulbjerg
& fiskerlejet Thorup Strand
Kl. 18.00: Lejrchefens Grillbuffet
Søndag Kl. 08.30 – 10.00: Byens Bedste Brunch
Kl. 12.00 eller deromkring: Tjek ud og tak
for denne gang

Guide: Hanstholm Camping.
Medbring madpakke & drikkelse

Træf no. 2 (Vikinge-Turen)
Aggersborg vikingeborg blev bygget af Harald Blåtand i år
980 og var den største ringborg i verden. Vi besøger også det
lille museum og har lagt træffet på et tidspunkt, hvor der er
arbejdende vikingestande. Se myremalm blive forarbejdet til
jern, træhåndværk, smykker m.m. På vej hjem gør vi holdt ved
Tømmerby Vikingegravplads
”Højstrup Gravpladsen”, der er
fra ca. år 800 og består af mange
høje og bautasten, der udgør en
skibssætning.

Guide: Hanstholm Camping.
Medbring madpakke & drikkelse /
salg af mad, øl, vand, kaffe & kage på
Aggersborg.

Træf no. 3 (Fugl & Fisk Turen)
Fuglefjeldet Bulbjerg er Danmarks eneste og Europas sydligste
fuglefjeld. Vi hører om Bulbjerg og det fantastiske badehotel, der lå
her. Bagefter fortsætter vi til Thorup Strand, der er et fiskerleje og
det sidste sted i Danmark med industrifiskeri fra både, der trækkes
op på stranden. Måske møder vi en af ”Gutterne fra kutterne”. På vej
hjem passerer vi Vejlerne, der er
Nordeuropas største fuglereservat
på et 6.000 hektar stort lavtliggende område med græsenge,
rørskove og brakvandssøer.

Guide: Hanstholm Camping.
Medbring madpakke & drikkelse

Hanstholm Fiskeauktion (træf no. 1)

er Danmarks største auktion for konsumfisk. Se dagens
fangster og pøve om du kan følge med, når auktionarius og
fiskeopkøberne går i aktion. Vi starter med et lyn-kursus i
klassificering af fisk m.m. Guide: Hanstholm Camping

Vindmølletestcenter Østerild (træf no. 1)
er med til at sikrer Danmarks førerposition inden for
udvikling af vindmølleteknologi. Se og hør om verdens
største vindmøller, naturen og dyrene i området. Guide:
Vindmølletestcenter Østerild

Lær-at-finde-rav (træf no. 2 & 3)

handler om, hvor og hvornår, det er godt at lede rav. Hør
mere om ”nordens guld” og få historier fra vores egen
strand. Alle kan være med, da det meste af kurset foregår
i restauranten. Vi slutter af med en kort tur på stranden.
Guide: Hanstholm Camping

Drivtømmer-café (træf no. 2)

giver ideer til, hvordan man kan forvandle drivtømmer og
ting, man finder på stranden til kunstværker. Drivtømmercafeen byder derudover på hygge, kaffe, te og kage. Guide:
Hanstholm Camping

Nationalpark Thy (træf no. 3)

er Danmarks største vildmark, der strækker sig fra
Hanstholm gennem det fredede Hanstholm Reservat
og 50 km. sydover langs øde strande og gennem viltre
klitplantager. Guiden fortæller også om kantareller og
hvordan, man finder dem. Guide: Nationalpark Thys
naturvejleder

Vesterhavsbuffet

Havfriske, dampede og røgede fisk, skaldyrsguf, tangkaviar,
pommes frites, salater & brød m.m.

Lejrchefens Grillbuffet

Så er der masser af kød på grillen, pommes frites,
krydderkartofler, salater & brød m.m. Spis til du revner
eller skammer dig!

Byens Bedste Brunch

Friskbagt brød, rundstykker, ost, marmelade, yoghurt med
ahornsirup, scrambled eggs, mini-basser m.m.

Voksentræf er for voksne uden børn
Prisen inkluderer overnatning og strøm i egen campingvogn, guidede udflugter, 1 x aftensmad, 2 x buffet og 1 x brunch.
Morgenmad, frokost og drikkevarer er ikke inkluderet.
Du kan sagtens deltage, selvom du ikke har egen campingvogn. Ring tlf. 9796 5198 og hør hvordan.
Deltagerantal: Min 20 pers., max. 46 pers.
Pris pr. person: 895 –
Forbehold for trykfejl samt pris- og programændringer.

