
Aktiv ferie i Danmark
Fjordcamp

Oplev det vilde Danmark i trygge rammer
Overnat i Shelter, Lavvu eller værelser

Tag på eventyr hver dag i ferien

Kyst- & Fjordcentret

Priser
Fjordcamp i shelter/Lavvu

3dage/2nætter 5dage/4nætter 7dage/6nætter

3-11 år 295,- 450,- 550,-
12 - 66 år 350,- 550-, 650,-
67+ 325,- 525,- 625,-

Fjordcamp i værelse ved 4 personer
3dage/2nætter 5dage/4nætter 7dage/6nætter

3-11 år 495,- 850,- 1150,-
12 - 66 år 550,- 950-, 1250,-
67+ 525,- 925,- 1225,-

Du skal selv medbringe mad, sovegrej og andet 
personligt udstyr.  
Der er dyner og puder i værelserne, men husk 
linned. 

Kontakt 
Fjordcentret  
- centralt placeret i Naturpark Randers Fjord 
Voer Færgevej 123 - 8950 Ørsted
Læs mere på www.kystogfjordcentret.dk  
eller ring til os på 86 48 96 85.

Aktiv ferie 
Tag på en aktiv ferie med din familie og venner og 
oplev dansk natur i et dejligt fællesskab med de 
andre gæster og personalet på Fjordcentret som 
hjælper og vejleder med mad på bål, kanoture, 
ture i waders og meget mere.
Overnatningen er i Shelter, Lavvu (telt) eller 
værelse.  
Du får adgang til køleskab, komfur og bålgrej, 
bruse og badfaciliteter og en masse frilufts-udstyr.

Praktiske Oplysninger

Vi har rammmerne og du er med til at fylde dem 
ud. Der er 3 overnatningsformer. 
Uanset hvilken en du vælger, så har du adgang til 
køkken, bad og toilet, køleskab og fryser. 
Der er rigtig meget køkkengrej som du, og alle 
de andre gerne må bruge. Du må også gerne tage 
dit eget med.

Indendørs er der et enkelt komfur, og udendørs 
er der rigtig gode muligheder for at lave mad på 
bål. Vi hjælper meget gerne med, at du får det 
bedste ophold hos os, både oplevelsesmæssigt og 
kulinarisk.

Der er både tørrestaver og tørretumblere på 
Fjordcentret, for du kan blive våd ved nogle af 
vores aktiviteter.

I perioder er vi mange mennesker samlet, så det 
gælder om, at vi alle passer på hinanden. Du skal 
med andre ord være med til at holde orden og 
rydde op efter dig selv.

I din pris er der inkluderet et årskort. Det gælder 
et helt år frem inden for vores normale  
åbningstider. Der er også inkluderet deltagelse i 
en “guidet sejltur”.

Som “Fjordcamper” kan du også bruge vores wad-
ers om aftenen eller tage på en kanotur på en stille 
aften- eller tidlig morgentur. 

Mulighederne er mange  
- og vi siger velkommen til.

#ferieidanmark 
#fjordcamp



Kyst- & Fjordcentret

Camp-program
Ankomstdage 
Mandag, onsdag eller fredag fra kl. 10, og med 
infomøde kl. 14.00

Tirsdag, onsdag og torsdag: Guidet sejltur på 
fjorden med start kl. 9.30
 
Begivenheder I kan opleve
•	Guidet sejltur på fjorden
•	Waderstur med net og spand eller frokost om-

kring et flydende bord
•	Kanotur på fjorden eller i junglen
•	Gps jagt
•	Ildtænding og Mad på bål
•	Tømmerflåde
•	Vandraketdyst
•	Gamle håndværk (siv, uld, papir, rebslagning 

og trædrejning)
•	Gamle lege
•	Fiske med stang
•	Vand- og motoriklegeplads
•	Udstilling om fjordens Natur- og Kulturmiljø

Tilkøb
•	Intro til Havkajak (onsdag eftermiddag)
•	Bådudlejning
•	SUP-Boards
Alle Fjordcentrets aktiviteter er naturligvis åbne 
for vores gæster på Fjordcamp, og du kan se hele 
listen på vores hjemmeside.

Guidet sejltur - tirsdage, onsdage og torsdage 
Vi inviterer dig med til en 3 i een oplevelse; En guidet sejltur på Randers fjord efter en tejne eller nedgarn,  
tilberedning af en kulinarisk oplevelse med fangsten, tang og urter på et bål du selv har været med til at 
tænde. Du kan enten sejle som passager i en af de store Limbo 699 både eller sejle selv i en af vores stabile 
Askeladden joller. 

Waders tur 
Gå en tur i et par waders og tag et net og en spand med. Vi 
fortæller dig bagefter, hvad du har fanget og om du kan spise 
det. Du kan også låne et flydende bord, hvis du vil spise frokost 
eller drikke eftermiddagskaffe i fjorden på en halv meter vand.

Lavvu
Et telt af nordisk oprindelse og som 
kan lukkes helt af i toppen. Så selv om 
der skulle komme en byge, så ligger 
du stadig tørt og godt. 
Vi har ekstra liggeunderlag som du 
gerne må låne.

Kanotur
Tag på kanotur på fjorden. Der er 
fri kanosejlads med en betalt billet 
eller årskort.

Legepladser
En legeplads skal der til, og vi har både 
vandlegeplads og motorik legeplads  
- både til børn og voksne.

Mad på bål
Bålmad kan laves særdeles lækkert 
og være en stor kulinarisk oplevelse. 
Vi hjælper gerne naturligvis igang.


