
Sommerens 
stjernestunder
Sommeren er over os. Lange dage, 
hvor du kan veksle mellem vand og 
sjov og ballade og dejlige dovne  
timer i hængekøjen eller solen.
Læs mere her. Vi har fyldt 
 programmet med stjernestunder. 



Masser af Halloween-sjov og (u)hygge. 
Aktiviteter og sjov i det indendørs ba-
deland. Vær sikker på plads. Bestil nu. 
Op til  5 personer i feriehytte. 

Nyd en hyggelig familieweekend 
i feriehytte med gratis adgang til 
indendørs badeland. Se mere på www.
dancamps.dk Inklusiv op til 5 personer. 

EFTERÅRSFERIE

WEEKENDTILBUD

Fra 1999,-

Fra 1499,-

incl. 2 pers. standplads 
og miljøtakst.

3 dage /  2 nætter

3 dage /  2 nætter
Havet og blæsten og duften af grillede skumfiduser

Fus

Ja, det rimer ikke, men det er temaet for sommerens 
børneaktiviteter hos Dancamps Nordsø, og vi har glædet 
os rigtigt meget til igen at have liv og glade dage på 
campingpladsen. 

Hele sommeren holder vi de fedeste Poolparties for ungerne, 
der er kreativt værksted, og om aftenen er der skumfidus- og 
snobrødshygge ved lejrbålet foran vores badeland. 

Den storslåede natur, der omkranser campingpladsen, er her 
såmænd endnu. Smid dig i klitterne med et tæppe og ta’ en 
lur. Eller løb en tur. Gå en lang tur eller flyv med drage langs 
stranden eller slap af på campingpladsen, mens ungerne 
leger.

Vi håber, at dette program kan gøre din ferie hos til noget 
helt særligt. Jeres oplevelser, samvær, nærvær, sammenhold, 
venskaber og fest og ballade er det, der får os til at elske, det 
vi laver.

Vi har som altid masser af  
aktiviteter for ungerne og plads  
til bare at gå omkuld, når man  
bliver træt. Uanset alder. 

Vi glæder os til at se jer.



GRÆSSET MÅ 

GERNE BETRÆDES 

HURRA!

Livslange venskaber  
er startet med et spil 
rundbold

Her på pladsen møder dine børn andre børn. 
De leger og bliver venner. Det er fantastisk at 
opleve. Hjælp dem evt. i gang med et spil af en 
slags. Alle kan være med i en gang rundbold.  
Eller hvad med at tage en dragedag? Eller lave 
et solur? Eller et sandslot på stranden.

Der er plads nok til fri leg. Og her går naturen 
ikke i stykker af at blive brugt. Husk bare at 
bruge stierne i  klitten. God fornøjelse

Det er sommer og 
der er masser af tid 
og plads til fri leg!



Skumfiduser og lejrbål
Den sagte knitren fra 
brændestykker, der lidt efter 
lidt svinder ind og en stille 
buldren fra dansende flammer. 
Lejrbål skaber altså bare en helt 
særlig form for hygge. 

Vi er vilde med lejrbål, og vi 
er klar med snobrød, pinde og 
skumfiduser. Dem skal man 
altså have, når man laver bål. 
Det foregår ved bålpladsen 
foran badelandet. Så kom og 
hyg sammen med os og hjælp 
os med ikke at brænde skumfi-
duserne alt for meget på.  

Det sker kl. 19.30 - 21.00 
på følgende dage: 
Mandag, torsdag og lørdag.

Morgensvømning for de 
voksne i badelandet
Start dagen på den bedste 
måde og nyd en frisk 
svømmetur. En time i 
svømmehallen - uden børn og 
råb og skrig! Og vi giver desuden 
en frisk kop morgenkaffe. 
Det sker hver morgen  
Kl. 07.00 - 08.00.

Naturens kræfter giver 
gratis sundhedsboost
Frisk luft og ophold i naturen 
giver bedre sundhed, trivsel 
og livskvalitet for både børn og 
voksne. Det har vi vidst i mange 
år. Dancamps Nordsø ligger midt 
i et af Europas største fredede 
klitlandskaber og lige ud til 
Vesterhavet, hvor man langs 
kysten kan opleve naturen både 
fra den imponerende smukke 
side, men også når den virkelig 
viser tænder. 

Gå en tur på stranden og bliv 
blæst igennem eller løb en tur 
i klitterne og mærk kroppens 
egen humørmedicin brede sig 
helt ud til fingre og tær. I vil 
elske det! Husk: Naturen holder 
åbent 24 timer i døgnet alle 
ugens dage. :)

Rundtur med
Børnefutteren
Hop med på rundtur med 
vores flotte, grønne tog 
og mød de andre børn på 
campingpladsen. Toget starter 
fra campingbutikken og kører 
runder på pladsen. Du kan også 
vinke til togføreren og blive 
samlet op undervejs. Husk hvis 
du vinker til verden, vinker den 
til dig.

Toget kører hver dag kl. 15.00. 

En afslappende aften for 
de voksne i badelandet
Vi lukker rutschebanen og lader 
de voksne nyde en stille aften 
med spa, sauna og rolig musik. 
Baren er åben, så du kan nyde 
et glas øl eller vin, mens roen 
falder over dig. 

Kun for voksne. Det sker kl. 
20.00 hver torsdag. 

Minigolf turnering
Gå ikke glip af den spændende 
Dancamps-turnering i minigolf. 
Hver tirsdag kan du teste 
dine evner inden for  minigolf 
op mod andre deltagere fra 
pladsen. Hvem er ugens 
pladsmester?

Hver tirsdag kl. 17.00 - 18.00.

Kreativt værksted
Vi klipper og klistrer og maler 
og tegner. Kom og vær med i 
vores kreative værksted. Det er 
megahyggeligt! 
Vi sørger for materialer – I kom-
mer med en ordentlig portion 
fantasi, godt humør og masser 
af gå-på-mod.

Værkstedet holder åben 
kl. 09.00 - 10.30 alle ugens 
dage.

Poolparty - Best poolpar-
ty on the planet!
Vi fyrer op for totalt crazy musik 
og giver den max gas i badelan-
det med det fedeste lysshow og 
store balloner. Ingen sommer 
uden Poolparty!

De voksne lader vi blive i caféen, 
hvor de kan nyde et glas vin, en 
øl eller en kop kaffe. De må også 
godt være ved poolen, hvis de 
opfører sig ordentligt.

Det sker onsdag, fredag og 
søndag kl. 19.30 - 21.00

Det koster 20,- pr. barn (under 
15 år) at være med. Tilmelding 
er nødvendig. Da vores 
Poolparties er meget populære, 
råder vi til hurtig tilmelding på 
info@dancamps.dk eller på 
+45 96 59 17 22

Aktiviteter
Mødested for aktiviteter er ved sekskanten

Sommerens 
stjernestunder

Er du en haj til 
 minigolf? Så prøv 
dine evner af hver 
tirsdag. Stil op i 
vores turnering og 
se, om du kan blive 
ugens plads mester 
i  minigolf.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer og trykfejl



Alle ugens dage: 

07.00 Morgensvømning for 
de voksne i badelandet

09.00 Kreativt værksted

15.00 Rundtur med 
Børnefutteren 

Mandag: 

19.30 Skumfiduser og lejrbål

 Tirsdag:

17.00 Minigolf turnering

Onsdag: 

19.30 Poolparty 

 

Torsdag: 

19.30 Skumfiduser og lejrbål

20.00 En afslappende aften 
for de voksne i badelandet

Fredag:

19.30 Poolparty

Lørdag:

19.30 Skumfiduser og lejrbål

Søndag:

19.30 Poolparty

Få et gratis sundheds- 
boost i Naturen. 
Hver dag, hele dagen

Feriekalender:
Juli og august 

Vi håber, at I nyder 
sommeren. Husk at 
vi også har et stort 
aktivitetetspro-
gram til Halloween. 
Og til vinter. Og 
påske. Tilmeld jer 
vores nyhedsbrev 
og få  inspiration til 
 sjovere ferier!



Har vi et foto af en stille svømmetur?

Åbningstider

Åbningstider Fra den  
8/7 - 20/8

Butik &  
Reception

Badeland Café

Mandag 07.30 - 21.00 10.00 - 20.00 11.00 - 20.00

Tirsdag 07.30 - 21.00 10.00 - 20.00 11.00 - 20.00

Onsdag 07.30 - 21.00 10.00 - 20.00 11.00 - 20.00

Torsdag 07.30 - 21.00 10.00 - 20.00 11.00 - 20.00

Fredag 07.30 - 21.00 10.00 - 20.00 11.00 - 20.00

Lørdag 07.30 - 21.00 10.00 - 20.00 11.00 - 20.00

Søndag 07.30 - 21.00 10.00 - 20.00 11.00 - 20.00

Nyd en stille morgen-svømme-tur uden børn, skrål og skrig!


