
Feriecenter Slettestrand 
Slettestrandvej 140 
9690 Fjerritslev 
Tlf: 0045 98 21 70 44 
Hjemmeside:www.slettestrand.dk 
 
 
 
Pris:  kr. 6.775,00 pr. person ved 2 personer på værelset. 
Tillæg: kr. 625,00 for enkeltværelse. 
Depositum: kr. 2.000,00 betales ved bindende tilmelding. 

          Der tages forbehold for evt. prisændringer samt trykfejl. 
 

Tilmeldingsfrist senest den 12. juli 2021 
 
 

Prisen er inklusiv: 
 ● Kørsel i moderne liftbus, bemandet med 1 erfaren chauffør. 
 ● Buskørsel og oplevelser som beskrevet i programmet. 
 ● 5 overnatninger på Slettestrand. 
 ● Indkvartering i lejlighed med 2 værelser / 1 badeværelse. 
 ● Halvpension fra 1. dags aftensmad til 6. dags morgenmad. 
 ● Pandekageaften samt festaften med musik. 
 ● Kørsel i hestevogn. 
 ● Entre til Sandskulpturpark. 
 ● Entre til Jesperhus Blomsterpark og eftermiddagskaffe i  
  parken. 
 ● Moms og vejskat samt bidrag til rejsegarantifonden. 
 
 

Vestfyns Ferieklub for handicappede og pårørende 
v/Lene Hansen, Birkelunden 36, 5200 Odense V 
Tlf. 24 66 56 88, E-mail: rejselene56@gmail.com 

Nordea Bank, reg. nr. 5870, konto nr. 012 24 53189. 
 

 

 

Slettestrand  
Den 12. – 17. september 2021 

 
Det kan lade sig gøre uanset handicap! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rejsen arrangeres i samarbejde med Bergholdt Liftbusrejser. 
 

 
 

Medlem af rejsegarantifonden nr. 2417 



Slettestrand! 
Feriecenter Slettestrand har siden 1999 
været i familien Kronborgs eje. 
Feriecentret tilbyder mange udendørs 
oplevelser - på cykel, til fods med en 
naturguide eller ture i hestevogn. Hertil 
kommer det fantastiske Havbadehus 
med varmtvandsbassin og mulighed for 
Saunagus. 

Kong Frederik d. 6. og hans følge kom i sommeren 1824 ridende til 
området ved Grønnestrand og Svinkløv. Han udbrød efter sigende  
”Dette øde sted er den smukkeste plet i mit rige”. 
 
Søndag, 12.09.21 
Turen går fra Fyn, gennem Jylland til det nordvestlige Jylland, hvor vi 
ankommer til vores hotel midt på eftermiddagen. Der bliver god tid til 
indkvarteringen og en tur til vandet, inden vi sætter os til bords til en god 
middag på vores dejlige hotel. 
 
Mandag, 13.09.21 
Hver formiddag er der mulighed for 
at deltage i vandgymnastik. Dagens 
udflugt er i lokalområdet, hvor vi ser 
det nyopførte Svinkløv Badehotel. 
Fortsætter vi med fjernsynsserierne, 
skal vi da også en tur til Thorup 
Strand – måske kan vi være så 
heldige at træffe nogle af ”gutterne 
fra kutterne”.  
 
Tirsdag, 14.09.21 
Om formiddagen kører vi en lille tur Pandrup, hvor vi ude i skoven 
besøger Klarborgs nisseunivers, Gammelbo. Eftermiddagen giver 
mulighed for en tur i hestevogn. Vi kan næppe være i den samme 
hestevogn, så der køres ad flere omgange eller med flere vogne.  
Kusken fortæller undervejs, mens vi kører rundt i Svinkløv Plantage. Vi får 
kaffe og kage med på turen, så vi får en rigtig hyggelig oplevelse.  

Om aftenen er vores værter klar med 
pandekagebagning og fællessang, så 
den hyggelige dag fortsætter. 
 
Onsdag, 15.09.21 
Ved Jammerbugten finder vi bl.a. 
Blokhus. På stranden ved Blokhus 
finder vi 47 hvide badehuse, som 

skruer tiden tilbage til badegæsternes ankomst midt i 1800-tallet. 
Dengang foregik badningen fra en lukket vogn i vandkanten. Blokhus 
byder også på sandskulpturer, skabt af sandkunstnere, der hver har brugt 
omkring 100 arbejdstimer for at få 25 tons sand omdannet til en 4 meter 
høj skulptur. I år vil temaet være Noas Ark. I forbindelse med 
skulpturparken finder vi caféen med dejlige frokostretter. I Blokhus vil der 
også være mulighed for at besøge Blokhus Lys eller evt. Anne Justs Have, 
kendt som haven i Hune. Vi vender 
hjem til Slettestrand i løbet af 
eftermiddagen. 
Om aftenen er der musik- og 
danseaften. Lars Marco spiller op til 
dans, og måske har du hørt noget af 
hans musik, idet han har skrevet 
musik til såvel danske som 
udenlandske kunstnere. 
 
Torsdag, 16.09.21 
Udflugten fører os til Mors, hvor vi i udkanten af Nykøbing besøger 
Jesperhus Blomsterpark. Parken blev anlagt i midten af 1960’erne og er en 
familieejet virksomhed, skabt af en gartner og hans familie. I 
sensommeren blomstrer stauder og roser ligesom de mange figurer med 
sukkulenter fortæller deres historier. I parken får vi eftermiddagskaffe med 
kringle og lagkage.  
 
Fredag, 17.09.21 
Efter nogle gode dage på Slettestrand, bevæger vi os mod sydøst og 
nyder turen ned gennem Jylland via Lillebæltsbroen retur til Fyn. 


