
AKTIVITETSPLAN 
EFTERÅR

Stjernestunder
uuuuhyggelige



Det går mod den mørke tid. Efteråret og vindens susen 
i stadig mere nøgne træer. Hvor er det pragtfuldt og 
uuuhyggeligt. Kom og vær med, når vi forvandler vores 
plads til en fortryllet og mega skummel Halloween-
verden i efterårsferien. 

Som sædvanlig kan I nyde naturen omkring pladsen, 
gå lange ture, blive blæst igennem af den friske vind, 
bruge blæsten som legekammerat, når I sætter drager 
op - og nyde kindernes blussen, når I kommer ind til 
varm kakao og boller med tandsmør. Eller når I sætter 
jer om lejrbålet og laver lækre skumfidus-sandwiches 
med kiks og snobrød. Det kan du nyde hele efteråret.

Men til halloween tilføjer vi en masse sjov og ballade. 
Du kan lave snobrød med snot, blod eller slim og få de 
flottest farvede brød på pinden. Spil minigolf mellem 
skeletter og spøgelser. 

Traditionen tro holder vi de fedeste Pizza & Poolparty 
for ungerne (de bliver hurtigt udsolgt, så bestil 
hjemmefra). Og i det kreative værksted kan du lave 
græskarmænd og deltage i vores konkurrence om et 
lækkert weekendophold i foråret eller efteråret.

Vi glæder os til at se jer.

GØR EFTERÅRET 
UUUHYGGELIGT,
DEJLIGT OG SJOVT
Kom. Nyd naturen, luften og 
hinanden. Vi har masser af 
aktiviteter klar. Det bliver 
uuuhyggeligt sjove dage! 

Hvem laver den bedste  
halloweenmand eller -kone?



Del dit bedste halloween billede på instagram 
.....#halloweencamps .....

Hvem laver den bedste  
halloweenmand eller -kone?

Vi har udsmykket pladsen 
uuuhyggeligt flot med spøgelser, 
græskar, skeletter og lys. Men vil vi 
gerne have din hjælp til at gøre det 
hele endnu mere uuuhyggeligt. Så 
lav en græskarmand eller -kone. 
Eller to. Eller fem. Hver. Udsmyk din 

vogn eller terrassen foran din hytte. 
Tænd lys i dem hver aften, når det 
mørkner - senest kl. 19.30. Gå en 
tur på pladsen og nyd skuet af de 
mange, mange græskarhoveder på 
pladsen!

#halloweendancamps

Sådan deltager du 
Lav et græskarhoved eller 
to eller fem. Udsmyk jeres 
terrasse eller vogn. Tag 
et billede eller to og læg 
det på din egen Instagram 
eller Facebook-side med 
#halloweendancamps

Når efterårsferien er slut, 
gennemgår vi alle indsendte 
forslag og kårer en vinder.

Vind et lækkert 
weekendophold
Vinderen får en lækker 
forårsweekend i hytte eller 
egen vogn - i perioden 
fra 6/4-1/7  (undtaget 
helligdage) og 1/9-30/9.



Se film om pool 
party her

Pas på ikke at snuble over skeletterne #KranieKlovn

Hvem siger, at pizzaer kun skal være sådan nogle kedelige 
nogen med ost og skinke? Monstre spiser for eksempel 
pizza med både spindelvæv, edderkopper og med et drys 
af spøgelseskrymmel og troldesnot. Kan du lave en lige så 
uhyggeligt lækker pizza? 

I februar kan du opleve 
en ny istid her på cam-
pingpladsen.  
Så glæd dig, til vi holder 
polaruger fra den 9. til 
25. februar 2018. 

Husk varmt tøj - vi ses 
på Dancamps Nordsø.

Vi holder poolparty i uhyggens tegn #PoolpartyMedHeksebryg 

Vi eksperimenterer med mad #MonsterPizza

Vi klæder os ud, så ingen kan kende os  #VildeHalloweenKostumer Vi pynter op med græskar #GrusomGrøntsag

INGEN HOLDER POOL 
PARTY
SOM OS PÅ NORDSØ

Uuuhyggeligt lækre pizzaer ....

Polaruge



Vi går all in på Halloween #DancampsVampyr

Pas på lavtflyvende spøgelser #CampingGespenstPas på ikke at snuble over skeletterne #KranieKlovn

Lav sjove græskar
hoveder 
Hvem kan lave det mest 
monsteragtige græskarhoved? 
Tag ungerne med på kreativt 
 Halloween-værksted.

Lav snobrød med blod #UhyggeligBålmad

Stjernestunder
uuuuhyggelige

Bålhygge i oktober #HalloweenMedSnobrød

Målet for Halloween er, at vi ikke skal kunne se campingpladsen for bare græskar #GræskarLygteMania



VI SKRUER HELT
OP FOR UHYGGEN

(Uuuuu)hygge med  
bål og skumfiduser
Den sagte knitren fra brænd-
estykker, der lidt efter lidt 
svinder ind og en stille bul-
dren fra dansende flammer. 
Lejrbål er altså bare hyggeligt.

I anledning af Halloween kan 
du komme og lave smeltede 
skumfiduskranier og uhyg-
gelige  snobrødsmumier. Dem 
kan du lave med blod, snot og 
slim. Mums! 

Det foregår på bålpladsen 
foran badelandet. Vi er 
klar med snobrød, pinde og 
skumfiduser - vi mangler bare 
dig. Måske du kan finde på en 
uhyggelig bålhistorie? 

14., 16., 17., 19., 21., 22., 23., 
24., 26. og 27. oktober fra kl. 
19 til 20.30

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.

De må også godt være ved 
poolen, hvis de altså tør. 
Pool-monsteret elsker nemlig 
børn, men spiser voksne til 
aftensmad.

Pizza & Poolparty er med:
•   Spis-så-meget-du-vil 

monster-pizzabuffet
•   Ta-selv salatbar m. 

slimdressing og friskbagt 
brød

•  1 øl/vand/glas vin til 
forældrene

•  Farvestrålende heksebryg 
til børnene. Uden alkohol 
selvfølgelig!

Det koster 129,- pr. voksen og 
79,- pr. barn (under 15 år) at 
være med. Tilmelding er nød-
vendig. Da vores Poolparties 
er meget populære, råder vi 
til hurtig tilmelding på  
info@dancamps.dk eller på 
+45 7552 1482

PS. Det er muligt kun at  
deltage i selve Poolparty’et 
fra kl. 19.00 - 20.30. Pris kr. 
45,- pr. barn ( uden spisning ). 

Der er pizza & Poolparty 15., 
18., 20., 25. og 28. oktober.

Rundtur med
Spøgelsesekspressen
Hop med på rundtur med 
vores grønne, slimede tog 
og mød de andre børn på 
campingpladsen. Hvis noget 
kribler på turen, er det bare 
et spøgelse. Eller måske en 
edderkop. 

Toget starter ved bygning 
10 (se pladskort) og kører 
runder på pladsen. – Husk at 
du kan vinke til togføreren, 
som er blevet forvandlet til 
en vampyr, og blive samlet op 
undervejs. 

Toget kører hver dag  fra den 
14. til den 28. oktober klokken 
15.00. 

Forskrækkende sjov 
halloween-jagt

Vær med i jagten på 
uhyggelige Halloween-ting og 
tegn den flotteste halloween-
mand.  

Vi har lagt et opgaveark i 
velkomstpakken til dig. 

Her finder du spørgsmål som:

1. Hvor mange græskarlygter 
kan du finde på pladsen? 
2. Hvor mange forskellige 
udklædninger har du mon 
set? 3. Hvor mange skeletter 
kan du finde på pladsen? 
4. Hvor mange voksne kan du 
gøre forskrækkede?

God fornøjelse.

Halloweeeeen-
værksted
Når det regner og stormer, er 
det altså bare federe at sidde 
indenfor og hygge.

Kom og besøg vores kreative 
værksted og vær med til at 
lave uhyggelige græskar-
lygter eller heksehatte eller 
troldemasker. Det mest 
uhyggelige du kan komme i 
tanke om. 

Vi har materialerne - I kom-
mer med en ordentlig portion 
fantasi. Det bliver krible-kra-
ble mega(u)hyggeligt! 

Men hold øje - spøgelserne 
kan godt lide at drille. 

Værkstedet holder åbent 
klokken 10.00 - 11.30 på føl-
gende dage: Hver dag fra den 
14. til den 28. oktober.

Hvem laver den bedste  
halloweenmand eller -kone?

Den 13. - 29. oktober 2017 
Vi har forvandlet 
campingpladsen til et  
(u)hyggeligt sted

(I 2018 holder vi Halloween 
fra 12. - 28. oktober)

Vi  ses til 
Halloween! 
Hvis du tør ...

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer og trykfejl

Skræmmende fedt 
Pizza & Poolparty
Vi fyrer op for total crazy 
musik og giver den max gas i 
badelandet med det vildeste 
lysshow, spøgelsesballoner 
og giftig heksebryg. Ingen 
Halloween uden Pizza & 
Poolparty!

Vi starter i caféen med en 
ordentlig omgang monster-
pizzabuffet fra klokken 18 
til 19. Herefter fortsætter vi 
ind i badelandet, hvor der er 
Poolparty fra klokken 19.00 
til 20.30. – Husk lige at slå 
mave.

De voksne lader vi blive i 
caféen til et glas vin, en øl 
eller en kop kaffe. 

Gå en tur på stranden og bliv 
blæst igennem eller løb en tur 
i klitterne og mærk kroppens 
egen humørmedicin brede sig 
helt ud i fingre og tæer. I vil 
elske det! 

Husk: Naturen holder åbent 
24 timer i døgnet alle ugens 
dage. På denne årstid er der 
dog risiko for lavtflyvende 
spøgelser og vampyrer. :)



AKTIVITETSKALENDER
OKTOBER

14. oktober:

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

19.00 Skumfiduser & Lejrbål 

15. oktober:

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

18.00 Pizza & Poolparty

16. oktober:

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen

19.00  Skumfiduser & Lejrbål 

17. oktober:

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med Børne-
futteren 

19.00  Skumfiduser & Lejrbål 

18. oktober: 

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

18.00 Pizza & Poolparty

19. oktober

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen

19.00  Skumfiduser & Lejrbål 

20. oktober:

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

18.00 Pizza & Poolparty

21. oktober:

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen

19.00  Skumfiduser & Lejrbål 

22. oktober

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

19.00 Skumfiduser & Lejrbål 

23. oktober

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

19.00 Skumfiduser & Lejrbål

24. oktober

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

19.00 Skumfiduser & Lejrbål

25. oktober:

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

18.00 Pizza & Poolparty

26. oktober

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

19.00 Skumfiduser & Lejrbål

27. oktober

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

19.00 Skumfiduser & Lejrbål

28. oktober:

10.00 Værksted

15.00 Rundtur med 
 Spøgelsesekspressen 

18.00 Pizza & Poolparty

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

Åbningstider

Butik &  
Reception

Badeland Café

Uge 41

Fredag 13/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 15.00 - 20.00

Lørdag 14/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Søndag 15/10 07.30 - 20.00 10.00 - 17.00 12.00 - 20.00

Uge 42

Mandag 16/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Tirsdag 17/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Onsdag 18/10 07.30 - 20.00 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Torsdag 19/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Fredag 20/10 07.30 - 20.00 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Lørdag 21/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Søndag 22/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 lukket

Uge 43

Mandag 23/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Tirsdag 24/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Onsdag 25/10 07.30 - 20.00 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Torsdag 26/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Fredag 27/10 07.30 - 20.00 10.00 - 20.00 12.00 - 20.00

Lørdag 28/10 07.30 - 20.00 10.00 - 17.00 12.00 - 17.00

Søndag 29/10 07.30 - 15.00 10.00 - 15.00 lukket



KOM MED UD OG KØRE 
MED DRACULA
Dracula har fået forbud mod at suge blod fra mennesker, 
så han er nødt til at arbejde for at tjene penge til at købe 
det i stedet. Derfor kører han i oktober rundt i vores 
grønne, slimede spøgelsesekspress og samler børn på 
campingpladsen op, så de kan lære hinanden at kende. 
Vink til ham og hop på toget.

DANCAMPS.DK

UDSMYK DIN PLADS
Den skal være så uhyggelig, at de voksne ikke tør gå derind.

Lav uhyggelige græskar-lygter eller spøgelser til at hænge 
i træerne. Eller hvad med at klippe et kæmpestort og 
skræmmende skelet med rødglødende øjne og hugtænder til 
at hænge på døren til jeres hytte eller campingvogn? 

Bedste udsmykning kan vinde et weekendhold i hytte eller 
egen vogn på Dancamps Nordsø!
Weekendopholdet er valgfrit i perioden fra 6/4-1/7  
(undtaget helligdage) og 1/9-30/9

CAMPINGFERIE MED SLIM, SNOT OG 
SKUMFIDUSER

Bålhygge i oktober #HalloweenMedSnobrød

BÅL, SLIM OG SNOT
Ingen Halloween uden båluhygge. Vi glæder os til at 
byde jer velkommen til smeltede skumfiduskranier og 
snobrød, som du kan forme som uhyggelige mumier eller 
som trolde.

Du kan selv vælge, om der skal blod, snot eller slim i dine 
snobrød. Vi har det hele. 

Det eneste, du skal gøre, er at møde op. Og hvis du kom-
mer i tanke om en god, uhyggelig historie, så glæder vi 
os til at høre den.


