AKTIVITETSPROGRAM

UGE 27, 28, 29, 30 OG 31 - 4. JULI TIL 7. AUGUST
MANDAG

10:00 - 10:30
10:00 - 11:00
10:30 - 12:00
11:00 - 12:30
14:00		
19:00		
20:00 - 21:00

Fodring af dyr - mødested: Dyreparken
Fodboldskole for de små (lidt øvet eller begynder). Mødested: fodboldbanen
Det går helt i fisk (strandaktivitet i Øster Hurup, GRATIS). Adr.: Havnen 3, Øster Hurup
Fodboldskole for de øvede (ca. 10+). Mødested: fodboldbanen
Motionsbanko for hele familien. Rute ca. 3,5 km. 3 plader 25 kr. mødested og køb af plader på Torvet
Børneshow med Bo & Nuller i aktivitetshallen (uge 28, 29 & 30) Pris 50 kr. pr. person.
Snobrød og hygge i bålhytten (Bålhytten ligger ved N-gaden, naturlegepladsen)

09:00 - 16:00
10:00 - 10:30
13:00 - 15:00
20:00 - 20:30

Kræmmermarked i Øster Hurup
Fodring af dyr - mødested: Dyreparken
Robinson på stranden -familieaktivitet. Tilmelding senest mandag i receptionen (uge 28, 29 & 30)
Skumparty på stranden ved tårnet

10:00 - 10:30
10:00 - 11:00
11:00 - 12:30
11:00 - 12:00
20:00 - 21:00

Fodring af dyr - mødested: Dyreparken
Fodboldskole for de små (lidt øvet eller begynder). Mødested: fodboldbanen
Fodboldskole for de øvede (ca. 10+). Mødested: fodboldbanen
Sjov for de mindste i multihuset (ved receptionen)
Poolparty. Pris 20 kr inkl. en sluchice. Entré betales ved poolindgangen - Gratis entré for voksne

10:00 - 10:30
10:45 - 11:15
16:00 - 17:00
20:00		
22:30 - 23:59

Fodring af dyr - mødested: Dyreparken
Vild med dans i aktivitetshallen for de mindste
Vild med dans i aktivitetshallen for store børn og voksne
Pandekagebagning og hygge i bålhytten
Uhyggeligt natteløb i den forbudte skov (min. 10 år) - husk lommelygte (uge 28, 29 & 30)

10:00 - 10:30
10:00 - 11:00
11:00 - 12:30
14:00 - 16:00
19:30 - 20:00
20:00 - 22:00

Fodring af dyr - mødested: Dyreparke
Fodboldskole for de små (lidt øvet eller begynder). Mødested: fodboldbanen
Fodboldskole for de øvede (ca. 10+). Mødested: fodboldbanen
Vil du være med til MGP? -så øver vi sammen til det store show kl. 19:30
Melodi Grand Prix opvisning i multihuset ved receptionen
Børnediskotek i multihuset ved receptionen

10:00 - 10:30
11:00 - 12:00
14:00 - 15:00
17:00		
19:30		

Fodring af dyr - mødested: Dyreparke
Sjov for de mindste i multihuset (ved receptionen)
Sjov og ballade på torvet
Fodboldkamp på boldbanen
Sommerbiograf i Multihuset ved receptionen. Se hvilken film vi viser på opslagstavlen.

TIRSDAG

ONSDAG

TORSDAG

FREDAG

SØNDAG

Swimmingpoolen er åben alle dage kl. 09:00 - 21:00.
Badning er på eget ansvar, der er ikke livredder i poolområdet. Brusevandet i poolområdet
er til afskyldning inden og efter badning i poolen -vi henviser til baderummene i servicebygningerne til varmt bad.
- Det er ikke tilladt at fodre dyrene i Dyreparken med andet end gulerødder!
- Minigolf 50 kr/kølle - købes i receptionen (børn under 5 år gratis).
- Mooncars kan lejes i receptionen 30kr./time. Familiemooncar 90kr./time.
- Aktivitetshallen er åben fra kl. 10:00-22:00.
- Udlejning af SUP-board i receptionen - 200kr. for 2 timer.

Husk:
- Du kan opnå rabat ved køb af billetter til Djurs Sommerland i receptionen
- Kattegat Strand Camping anbefaler også en tur til Lille Vildmose Centret.
Billetter kan købes i receptionen til 90 kr. (spar 30 kr. - normalpris 120 kr) (børnebilletter købes i Lille Vildmose Centret til 55 kr.)
Vi forbeholder os retten til ændringer i programmet eller aflysning i tilfælde af dårligt vejr eller
manglende deltagere. Husk altid at holde dig opdateret på hjemmesiden og opslagstavlen.

Reception tlf. 9858 8032
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