
Mødestedet
i utraditionelle rammer

Kyst- og Fjordcentret



Mødefaciliteterne

Du skal vælge os til dit næste møde eller firmaevent fordi vores personale og vores ram-
mer er lidt ud over det du ellers møder rundt omkring. Vores personale er ligesom alle de 
andre steder; venlige, smilende, service- og omstillingsparate. Men de er mere end det, de 
er også klar til at give dig en naturoplevelse.
Morgenkaffe i “Bålhuset” anrettet som buffet i foyeren eller morgenkaffe anrettet i kurve 
som du kan tage med ned i fjorden iført waders eller med i skoven.

Når I trænger til en pause midt i jeres møde, så er vi klar med udfordringer og vi slutter 
gerne dagen af med at lave “Vild mad” sammen med jer. Plankerøget laks, bålstegte skrub-
ber, flødestuvet søsalat, årstidens grønsager med mørbrad og ikke mindst, på et eller 
andet tidspunkt bålbagte pandekager. Listen er lang, og bliver hele tiden længere.

Bålsalen rummer 60 personer, og har i undervejs brug for gruppelokaler så finder vi dem i 
nogle af de andre bygninger eller en af Lavvuerne.

Overnatning i værelse, lavvu eller shelter - Valget er jeres 

•	 Vi har 6 værelser, der hver inderholder 4 gode box-madrasser og aflåselige skabe.
•	 Vi har rigtig mange lavvuer, fra små 4 - 6 personers til de helt store lavvuer, den ene 

med 21 hængekøjer.
•	 6 shelters fordelt i 2 grupper omkring et bålsted 



Aktiviviter

Vi planlægger på forhånd sammen med dig en bruttoliste over aktiviteter, vi taler også 
sammen om hvilket niveau vi skal ramme. Det skal altid være sjovt, sikkert og inkluder-
ende. Vi har rigtig mange forskellige aktiviteter. Du skal gøre op med dig selv, om det skal 
være konkurrence, om det skal være de samme hold hele tiden og også om hvormeget vi 
skal analysere på den enkelte deltages indsats. 

Hvis vi har planlagt aktiviteter på vand, så er vi naturligvis afhængige af den aktuelle 
vejrsituation, og det er altid instruktøren der bestemmer, om det er forsvarligt at tage på 
vandet.

“Vild Mad”

Vi samarbejder med nogle rigtig dygtige catere som kan trylle med maden til fornuftige 
priser, så du kan godt få maden serveret, måske skal du selv være med til at grille din bøf.

Vi har også en række spændende opskrifter, hvor vi i fællesskab kan lave “Vild mad” på bål. 
Vi anvender som udgangspunkt årstidens grønsager, gerne lokale råvarer og noget godt 
kød. Vores instruktører er vant til at lave mad på bål og sætter pris på mad, der både ser 
godt ud og smager fantastisk. 

Kontakt og referencer

Du er meget velkommen til at ringe, skrive eller komme på besøg for at planlægge dit 
næste unikke arrangement. På vores hjemmeside kan du se et lille udpluk af vores refer-
encer.

Du fanger os på tlf. 86 48 96 85 eller på post@kystogfjordcentret.dk



Kyst- og Fjordcentret

Kyst- og Fjordcentret er en samlet betegnelse for vores naturformidlingsvirksomhed der 
er placeret i Norddjurs kommune med faste formidlingsbaser ved Grenaa strand, Bøn-
nerup Marina, Fjellerup strand og Fjordcentret ved Voer Færgested. Med vores placering 
har vi let adgang til naturoplevelser året rundt. I sommerhalvåret har vi naturligvis meget 
fokus på vand, men hele året er vi optaget af at give vores gæster oplevelser i og med 
dansk natur. 

Vi er først og fremmest et naturformidlingscenter med fokus på direkte naturoplevelser. 
Når det så er skrevet, så vil vi også gerne bruge vores viden og faciliteter til at arrangere 
firmaevents, team- og temadage og personlige mærkedage.

Vi er gode til det med mad på bål og vi bruger rigtig gerne tang, urter, svampe, krebsdyr 
og fisk i vores madlavning sammen med dig som gæst.
Vi kombinerer det at være inde og ude. Vores store lavvutelte kan rumme 60 personer til 
spisning og det samme kan vores store Bålhus. 

Bålhuset er en moderne lavenergibygning som er designet til at kunne grille i. Der er 
tænkt på udsugning og ikke mindst er der en kuliltesniffer, der overvåger kulilteindholdet. 
Men der er også projektor og trådløst internet og moderne produktionskøkken. 

Læs mere på kystogfjordcentret.dk

Du kan sammen med dit event kombinere fuldstændig frit mellem vores aktiviteter,  
listen her viser et udpluk af noget af det vi kan og som plejer at give mening.

•	 Morgenkaffe / Frokost / Eftermiddagskaffe / Velkomstdrink i fjorden omkring vores 
flydende bord. I er som gæster iført waders.

•	 Walk and Talk med kort og kompas eller gps
•	 Vandraketdyst
•	 Teambuildings opgaver
•	 Kanosejlads
•	 RIB-tur, evt. med watercast (afsætning i fart)
•	 Havkajak
•	 Snorkling
•	 “Vild mad”

Vi glæder os til at give jer en dag, der giver mening - inde og ude.


