
Aktiviteter i efterårsferien

Guidet MTB tur for familier
Vi tager ud i Svinkløv Plantage på børnenes præmisser, 
og guider jer rundt til alle de sjoveste steder på sporet! 

Åbent MTB teknik for familier - blå
Vi skal på teknikbanen og træne mountainbike teknik. Vi 
tager det på børnenes præmisser, men kommer også 
med gode råd til de voksne!

Sessions på sporet i Svinkløv
For dig, der har mod på de røde spor! Vi tager ud på sporet 
og arbejder med linjevalg og sporets udfordringer.

Yoga
Vores uddannede instruktør guider dig igennem en række 
øvelser, og tilpasser timen således, at alle kan være med.

Sæt ild under madspild
Madsmedjen sætter fokus på madspild! Vi skal bruge 
donerede overskudsvarer til at tilberede et lækkert måltid 
over bålet og i de brændefyrede ovne. Undervejs deler vi 
tips og tricks til at minimere sin madspild derhjemme, og 
vi slutter af med fællesspisning og hygge. 

Sanketur og bålfrokost
Vi skal gennem den smukke ådal i Svinkløv Klitplantage 
og lære alt om efterårets spiselige planter og svampe. Vi 
fylder kurvene med sæsonens vilde råvarer, som vi derefter 
bruger til at tilberede en lækker frokost over åben ild.

Saunagus
Slut dagen af med en dejlig omgang saunagus! Her kan 
du slappe af, nyde varmen og få løsnet ømme muskler op 
mens gusmesteren svinger håndklædet i det store sauna. 

Familiegus
Prøv saunagus for hele familien – en perfekt afslutning på 
en aktiv og oplevelsesrig dag!

Pandekagehygge
Hver tirsdag står vi klar med friskbagte pandekager over 
bål og vi hygger os med sang og musik.

Festaften med live musik
Hver onsdag er en fest dag i Slettestrand med lækker 
3-retters menu på buffet og live musik! 

Psst... l uge 42 er der også Bæredygtighedsfestival i Slettestrand/Thorupstrand, med masser af 
aktiviteter og oplevelser for hele familien! Se hele programmet på Facebook eller spørg i receptionen!

Gratis aktiviteter for vores boende gæster!

Bålhygge i aktivitetsgården – Kom og nyd en hyggelig stund omkring bålet! Hvis ikke 

der allerede er tændt op i bålet, er du velkommen til selv at gøre det. Pandekagedej kan 

købes fra køkkenet til 15 kr. pr. person – så længe lager haves.

Lån en kreakasse – Lån en kreakasse i receptionen og lav en perleplade, et armbånd 

eller en flot figur. Husk at aflvere kassen tilbage hver dag, så andre kan få glæde af den. 



Vi er GoVisit partner! Tjek ind hos os i app’en for at se hele vores program samt 
få besked om spændende aktiviteter og begivenheder i løbet af efterårsferien!

Aktivitetsprogram 
Uge 42

Dag Aktivitet Tidspunkt Pris Tilmelding

Søndag d. 17/10 Åbent MTB teknik for familier – blå * 13.00-15.00 Boende: 150,- /person 
Ikke-boende: 200,- /person

Ja

Saunagus 20.30-21.30 Boende: 40,- /person (Kun for boende gæster.) Ja

Mandag d. 18/10 Familietur i børnehøjde 10.00-15.00 Gratis Nej

Sæt ild under madspild 15.00-20.00 Boende på ophold inkl. forplejning: 340,- /voksen og 170,- /barn 
Øvrige gæster og ikke-boende: 495,- /voksen og 250,- /barn

Ja

Tirsdag d. 19/10 Yoga 08.30-09.30 Boende: 45,- /person 
Ikke-boende: 55,- /person

Nej

Guidet MTB tur for familier * 10.00-12.00 Boende: 205,- /voksen og 150,- /barn 
Ikke-boende: 255,- /voksen og 200,- /barn

Ja

Råvare- og bæredygtighedsmarked 
i Han Herred Havbåde

10.00-15.00 - Nej

Sessions på sporet i Svinkløv * 13.00-15.00 Boende: 205,- /voksen 
Ikke-boende: 255,- /voksen

Ja

Familiegus 16.30-17.30 Boende gæster: Gratis (Kun for boende gæster) Nej

Pandekagehygge 19.00 35,- /person for pandekager, saft & kaffe Nej

Onsdag d. 20/10 Yoga 08.30-09.30 Boende: 45,- /person 
Ikke-boende: 55,- /person

Nej

Sanketur og bålfrokost 10.00-15.00 Boende på ophold inkl. forplejning: 340,- /voksen og 170,- /barn 
Øvrige gæster og ikke-boende: 425,- /voksen og 240,- /barn

Ja

Festaften med live musik 18.30 Boende på ophold inkl. forplejning: Gratis 
Øvrige gæster og ikke-boende: 215,- /voksen og 115,- /barn

Ja

Torsdag d. 21/10 Åbent MTB teknik for familier – blå * 13.00-15.00 Boende: 150,- /person 
Ikke-boende: 200,- /person

Ja

Saunagus 20.30-21.30 Boende: 40,- /person (Kun for boende gæster.) Ja

Fredag d. 22/10 Yoga 08.30-09.30 Boende: 45,- /person 
Ikke-boende: 55,- /person

Nej

Sessions på sporet i Svinkløv * 10.00-12.00 Boende: 205,- /voksen 
Ikke-boende: 255,- /voksen

Ja

Lørdag d. 23/10 Guidet MTB tur for familier * 10.00-12.00 Boende: 205,- /voksen og 150,- /barn 
Ikke-boende: 255,- /voksen og 200,- /barn

Ja

* Mulighed for tilkøb af MTB cykeludlejning under kurset/turen: 100,- /cykel inkl. hjelm – booking er nødvendig! Cyklen skal afleveres umiddelbart efter turen eller lejes resten af dagen til normale priser.

Husk tilmelding 
til aktiviteter... 

Kig forbi receptionen eller 
kontakt os på tlf. 9821 7044 

/ mail@slettestrand.dk. 


