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AKTIVITETER



ÅBENT 

MIDT MAJ -

SLUT AUGUST

Vores store udendørs, solopvarmede BADELAND 
består af 4 bassiner, et babybassin, en børnepool, en 
swimmingpool med børnerutsjebane samt en 35 meter 
lang surfing-hill. I højsæsonen er vandet typisk 25 grader
plus i den store pool og endnu varmere i børnepoolen. 

Pris: Gratis når du bor her.
OBS: Det er forbudt at tage badedyr- og legetøj med op
på surfing-hill og rutsjebanen. Det er forbudt at stå, gå,
kravle eller sidde stille på surfing-hill og rutsjebanen.
Det er også forbudt at rutsje ned med hovedet forrest
eller skifte bane undervejs.

Børn opholder sig i badelandet på forældrenes ansvar.
Du skal selv holde øje med dine børn i poolen.

Badelandet lukkes ved uvejr.

STORT BADELAND
Gratis adgang når du bor her…
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UGE
27 - 31

Kaningården
Når vejret er godt, er kaninerne ude, og du må  gerne gå ind 
til dem. Læs reglerne ved kaningården inden, du går ind.

Ponyerne
De små ponyer går i folden overfor receptionen eller i tøjr 
rundt omkring på pladsen. Du må gerne gå hen til pony-
erne når de er udenfor folden, men det er på eget ansvar. 
Læs reglerne ved folden.

Ponyskolen
Her lærer du at omgås ponyer, vi gør dem fine i skønheds-
salonen og bagefer viser vi dem frem på pladsen. Du får et 
diplom, når skolen er gennemført.

Ponytrækning
Du rider på en af vores glade islandske heste, og en af dine 
voksne trækker dig. Vores hesteguide er med på turen. Du 
får et diplom, når turen er gennemført.

Sport, sjov og hygge
Fodbold, rundbold, filmhygge med nylavede popcorn, 
surfhill-konkurrence, kreativitet i børnehuset, snobrød og 
meget mere.

Legepladser
Med klatretårne, gynger, vipper, hoppepuder, 
byggeklodser og meget mere. 

Mooncars
Lej en mooncar og kør rundt på campingpladsen i en time.

FOR BØRN
Nye venner, dyr og masser af aktiviteter…

På vores APP kan du se
• Hvornår de forskellige aktiviteter finder sted
• Eventuelle alderskrav
• Deltagerantal
• Om tilmelding er nødvendigt eller ej
• Om aktiviteten er gratis eller en betalingsaktivitet
 
Vi giver også besked
via appen, hvis en aktivitet
aflyses, flyttes eller udbydes
en ekstra gang.
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Hanstholm Camping ligger i UNIK OG FREDET NATUR ved
Thy Nationalpark, direkte ved Vesterhavet og i Danmarks
sidste vildmark. Her er masser af muligheder for dem, der 
elsker naturen og bruger den aktivt.

•  Cykling - Direkte adgang fra campingpladsen til Danmarks 
smukkeste cykelsti.

•  Hundeluftning – Hundelegeplads og hundevaskeplads.
• Kajaksurfing – På Vesterhavet.
•  Lystfiskeri – Booking af tur til Det Gule Rev, 300 kvm. 

stort fiskerensehus, 24 store frysere.
•  Modelflyvning – Fra Nordeuropas bedste 

termik-skrænt med egen ”lufthavn”.
•  Paragliding – Fra Nordeuropas bedste termik-skrænt 

med egen ”lufthavn”.
•  Ravsøgning - Ved Vesterhavet, forstenet 

koralrev og strand.  
•  Ridning – Midt i Rideruten Thy. Guidede rideture (se side 16).
•  Gæst med hest og Hø-Hotel (se side 16).
• Svampejagt og sanke urter – I Nationalpark Thy.
•  Surfing – Ved Cold Hawaiis nordligste surfspot 

”The Middles”. Tørrehus og sauna.
• Vandring – I Nationalpark Thy. Midt i Vestkystruten.

AKTIV FERIE
I unik fredet natur med havet som nabo…

14 · THY FERIEPARK · HANSTHOLM CAMPING 2023



THY FERIEPARK · HANSTHOLM CAMPING 2023 · 15



Book i
god tid…

Stald Vinurs islandske heste tilbyder rideture og rideferier 
langs Vesterhavet i Danmarks sidste vildmark. 
• 1 times tur på travbane (nybegyndere)
•  2 timers tur langs Vesterhavet til bunkerne i Vigsø  

(urutinerede og rutinerede)
•  2 timers solnedgangstur langs Vesterhavet til 

bunkerne i Vigsø (rutinerede)
•  3 timers badetur langs Vesterhavet til Vigsø Bugt 

(rutinerede)
•  1 dages tur til Hjardemål Klitplantage 

(ca. 45 km., rutinerede)
• 1 dages tur til Nationalpark Thy (ca. 50 km., rutinerede)
•  3 dages tur til Hjardemål Klitplantage 

(i alt ca. 65 km., rutinerede)
•  4 dages tur til Fuglefjeldet Bulbjerg og Thorup Strand 

(i alt ca. 100 km., rutinerede)

Alle ture er med guide
Guiden bestemmer hvilken hest, du får. Har du redet her 
før og ønsker en bestemt hest, vil vi bestræbe os derpå 
men giver ingen garanti. Du skal følge guidens instrukser, 
ellers kan du blivec sat af holdet.

Holdene
Vi rider ikke med blandede hold. På urutinerede hold 
sætter langsomste rytter farten. På rutinerede hold sæt-
ter guiden og dernæst hurtigste rytter farten. Rutinerede 
ryttere skal selv kunne sadle op og galoppere.

Vores heste
Vi passer på vores heste, og vores heste er ikke racerhe-
ste. På rutinerede ture vil der være indlagt galop i inter-
valler og på steder, hvor guiden skønner det forsvarligt. 
Hvor meget og om der er galop afhænger også af vejret. 
Af hensyn til hestene galoperer vi ikke, hvis det er for 
varmt. Alle rideture og rideferier vil være forskellige. Den 
strand og natur, vi bor ved, er meget omskiftelig, desuden 
vil 2 ryttere, der rider på samme hold, have forskellige 
oplevelser af samme tur. Vi kan derfor ikke garantere 
en bestemt oplevelse, om og hvor længe vi tølter eller 
galopperer, ligesom turene og rideferierne både kan blive 
kortere og/eller længere og vare i kortere og/eller længere 
tid end 2 timer, da tiden, turen tager, afhænger af rytter-
ne på holdet og hvordan stranden, klitterne og baglandet 
er. Kilometertallet og varigheden er derfor et estimat.

Gæst med hest og hø-hotel
Du kan bo her med egen hest, men vi skal have besked i 
god tid, og vi skal have kopi af vaccinations-papirer.

Reservation og betaling
 •  Al ridning kræver reservation og forudbetaling. 

Reservér i god tid. 
•  Vi rider i al slags vejr. Hvis du selv aflyser ridningen, 

refunderes pengene ikke. 
•  Hvis du tilmelder dig som rutineret, ikke er det og 

derfor bliver sat af holdet, refunderes pengene ikke.
•  Hvis du ikke gennemfører rideturen, refunderes 

pengene ikke.
•  Priserne er inklusiv lån af ridehjelm- og handsker. 
•  Alle ryttere skal bruge ridehjelm.
•  Al ridning sker på eget ansvar.
•  Du skal selv have en fritids/ulykkesforsikring.
•  Pris: Oplyses i receptionen / hjemmesiden
•  Alders- og vægtgrænse: 

Oplyses i receptionen / hjemmesiden
•  Tilmelding, højsæson: I receptionen senest 

dagen før inden kl. 18.00
•  Tilmelding, lavsæson: Send forespørgsel til 

info@hanstholm-camping.dk

FOR DE HESTEGLADE
Nybegyndere, urutinerede og rutinerede…
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