
EFTERÅRSFERIEN 2016 

Så blev det endelig efterårsferie og I kommer ikke til at kede jer Fårup Sommerland holder åbent 

hver dag fra kl. 10.00 – 17.00, Blokhus Torv, Gateway Blokhus, Saltum By, Jetsmark Hallen, Aalborg 

og resten af området byder på et hav af aktiviteter.  

Ønsker du at nyde området, stranden, stierne, naturen og seværdighederne er du velkomme til at 

kigge forbi receptionen, hvor vi har kort og andre turforslag liggende. 

Aktiviteter her på campingpladsen i Efterårsferien 

Hele ugen Mandag til Fredag 

Kl.   9.00 Løbetur til stranden. Vi aftaler længde og hastighed før afgang. Kom frisk, det er en 

super start på dagen. Alle kan være med. Efter løbeturen laver vi let styrketræning, ca. kl. 10.00. 

 

Hele ugen Mandag til Fredag  

Kl. 17.00 Hygge i og ved LOEN. Bålet ved loen bliver tændt, vi laver lidt forskellige aktiviteter i 

løbet af ugen, så som suppe, popcorn, pandekager, og bålboller.  

Hele ugen mandag til fredag  

Kl. 17.00 – 21.00 LOEN er åben, brændeovnen buldrer, Pool bordet er åbent og der er masser af 

spil man kan hygge med. Grillen er klar så ta’ maden med, bestik og service er i LOEN. Der er 

mulighed for at købe fadøl, vin eller sodavand til rimelige priser.   

Mandag 

kl. 17.00 Michael har købt græskar, og dem skal vi have skåret ud så de kan pynte på pladsen. Vi 

er ved loen. Har du selv noget grej til at skærer med, så tag det endelig med.  

Onsdag 

Kl. 11.00 Vi skal ud og finde bær. Brombær, havtorn, hyben og hyldebær. Når vi kommer hjem 

sylter vi sammen efter hyggelige opskrifter. Vi mødes ved receptionen, husk poser. Medbring gerne 

glas til syltetøj og saft. 

 

Fredag 

kl. 16.00 Social fodboldkamp/rundbold. Vi mødes på boldbanen. 

 

Receptionen er åben hver dag fra kl. 7.30 – 17.00 

Butikken er åben hver dag fra 7.30-10.30 

 


