FjordCamp 2019

2019

CAMP-PROGRAM
Ankomstdage

Mandag, onsdag eller fredag fra kl. 10
Indkvartering
GPS-tur - lær området at kende
Infomøde kl. 14

Tirsdag / Torsdag

Fjordens Friske Fisk (garnfiskeri på fjorden)

Onsdag

På tur med naturvejlederen i waders efter tang og rejer,
eller i området efter spiselige urter.

Ting I skal opleve
•
•
•
•
•
•

Fjordens Friske Fisk
Waders med net og spand eller frokost omkring et flydende bord
Kanotur i junglen
Gps jagt
Mad på bål
Tømmerflåde

Aktiv ferie midt i naturen
- for hele familien!

Tilkøb

• Intro til Havkajak
• Jollesejlads
Alle Fjordcentrets aktiviteter er naturligvis åbne for vores gæster på
Fjordcamp, se listen på vores hjemmeside.

Kyst- & Fjordcentret

Voer Færgevej 123, 8950 Ørsted
www.kystogfjordcentret.dk
post@fjordcentret.dk - 86489685
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Tag familien med på FjordCamp ved Randers Fjord

Friluftsliv
Fiskeri
Gamle håndværk
Sejlads

I får jeres egen familie-lavvu at bo i med adgang til køkken- og
badefaciliteter. Lavvuen har plads til 4-6 personer. I kan også vælge om der
skal være indertelt, så er der plads til 2-3 personer. Der er gode bålpladser
og I kan desuden låne et lille spritblus til morgen- eller aftenkaffen. I naturvækstedet er der alle de ting man normalt skal bruge til sin madlavning,
både indendørs på komfuret og udendørs på bålet.
I skal bl.a. ud at sejle i motorjolle, når vi skal ud og røgte garn, I skal lære at
rense og flå en skrubbe, og I skal lære at lave ild uden tændstikker. Vi har
også masser af net og fiskestænger, så I kan fiske lige når det passer jer.

Kyst- & Fjordcentret

I kan selv bygge en fantastisk tømmerflåde og sejle ud på fjorden for at
spise madpakkerne og se en coaster sejle forbi.
Det er oplagt at tage på kanotur, måske ovenikøbet på jungletur i de vilde
damme, hvor det er svært at finde rundt - men vi henter jer, hvis I bliver
væk! - og I får et kort og en gps med.
Og så er der legepladser med og uden vand, rørebassiner og masser af
plads at røre sig på!
FjordCamp foregår i ugerne 27 - 31 og i skolernes efterårsferie
Priser: (dækker overnatning, sæsonkort og 1 Fjordens friske fisk)
Barn (3 - 12 år)
Voksen
Børn u. 3 år gratis

Vi ligger midt i Naturpark Randers Fjord

3 dage
295,350,-

5 dage
450,550,-

7 dage
550,650,-

I skal selv medbringe forplejning, liggeunderlag og soveposer.
Husk skiftetøj! Det er let at få våde ærmer på Fjordcentret!
Har I selv bil med, er FjordCamp også et godt udgangspunkt for besøg hos
andre attraktioner på Djursland og i Randers.
(Randers Regnskov: ca. 15 km, Djurs Sommerland ca. 28 km)

