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Hamborgvej 95 . DK-7730 Hanstholm . Tel. +45 97 96 51 98

www.hanstholm-camping.dk

Senior-træf 1 på Hanstholm Camping

Torsdag d. 26. – søndag d. 29. april samt torsdag d. 23. – søndag d. 26. august

Senior-træf 2 på Hanstholm Camping

Torsdag d. 7. - søndag 10. juni samt torsdag d. 13. – søndag d. 16. september
Torsdag:
Kl. 19.00

Ankomst fra kl. 14.00
Velkomst v. lejrchef Bent Thodsen, kaffe
og hjemmebag i Restaurant Terrassen

Kl. 14.00

Fredag:
Kl. 06.30

Afgang til fiskeauktionen
på Hanstholm Havn
Hanstholm Havn er Nordeuropas største
konsumfiskerihavn. Her landes de største
og fleste spisefisk. Når kutterne i de tidlige
morgentimer lægger til kaj, bliver fiskene
kørt ind på samlecentralen, hvor de sorteres
efter størrelse og vægt og køres videre til
auktionen. Her dikterer auktionarius slagets
gang, og den fiskeopkøber, der byder højest,
får fiskene med hjem. Her handles alt fra
hummer til haj og fra kuller til sej.
                      Guide: Campingpladsens personale.
Kl. 14.00

Afgang til Museumscenter Hanstholm
(Seniortræf 1)
Under Anden Verdenskrig opførtes Nordeuropas stærkeste fæstning i Hanstholm
som et led i Hitlers Atlantvold. Gå gennem
fortiden og hør om livets gang i bunkerne
for mere end 60 år siden. Oplev kæmpekanonerne, der kunne skyde halvvejs til Norge,
nedskudte flydele og fuldt møblerede rum,
som 3.000 mænd levede i under krigen. Se
også museets enestående samling af uniformer og krigsmateriel.
Guide: Jens Andersen, museumsinspektør.
Mere om Museumscenter Hanstholm på:
www.museumscenterhanstholm.dk

Kl. 18.00

Kl. 20.00

Afgang til Nationalpark Thy
(Seniortræf 2)
Nationalpark Thy er Danmarks største
vildmark. Nationalparken har sin nordlige
grænse i Hanstholm, hvor den strækker sig
gennem det for længst totalfredede Hanstholm Reservat og mere end 50 kilometer
sydover langs øde strande og gennem vilde
klitplantager. Hør om den helt unikke flora
og dyrelivet, der har overlevet her. En gåtur
på omkring fire kilometer. Husk kaffe på
kanden, kikkert og kamera!
Guide: En naturvejleder fra Nationalpark Thy.
Mere om Nationalpark Thy på:
www.nationalparkthy.dk
Vesterhavsbuffet i Restaurant Terrassen
til kl. 20.00
Hanstholm er storleverandør af frisk fisk
til hele Europa, og
det skal I selvfølgelig
nyde godt af. Vores
dejlige fiskebuffet
byder på et hav af
smagsoplevelser.
Spis, hvad I kan af
sild, laks, rejer, krabbekløer og fiskefileter m.m. og slut af med
lidt god ost. Dertil hjemmebagt brød, smør
og forskellig salat.
Olsen Banden i Jylland
Endnu engang har Egon haft god tid i Vridsløselille og har lagt en genial plan. Denne
gang drejer det sig om en gammel bunker
ved Hanstholm, hvor en tysk general skulle
have gemt en skat. Den meget københavnske Olsen Banden drager af sted til Jylland
men må sande, at de bondesnu jyder ikke er
sådan lige til at håndtere.
I samarbejde med Nordisk Film viser vi den
tredje af de legendariske Olsen Banden film,
som er optaget i Hanstholm og omegn. I får
udleveret et hæfte med kort, fotos og informationer om, hvor I finder Mads Madsens
hus, Kællingdal og bunkerne.

Lørdag:

På egen hånd i Hanstholm og omegn
Gå i Olsen Bandens fodspor og læg eventuelt vejen forbi Nationalpark Thy eller Museumcenter Hanstholm.

Søndag:
Kl. 10.00 Lær at finde rav
Næsten alle, der går langs Vesterhavet, har
prøvet at lede efter rav uden at finde noget.
Hvis du er en af dem, er denne tur lige noget
for dig. Du kan høre mere om rav og lære
hvor og hvornår, det er gunstigt at gå på jagt
efter ”nordens guld”. Turen er en kombination af læring og praktik.
Guide:
Gudde Lauersen, rutineret ravfinder
Kl. 12.00

Tjek ud, tak for denne gang.

BEMÆRK:
Vi kører i egne biler på udflugterne. Arrangér eventuelt fælleskørsel med naboen.
Kl. 14.00

Kl. 18.00

Skattejagt med GPS
Kan du lide natur, motion, spænding og at
bruge hovedet, så er geocaching måske
noget for dig. Geocaching er en moderne
og populær form for skattejagt, hvor man
bruger en GPS til at finde frem til de skatte,
der er gemt i området.  
Guide: Ole Hald, geocach-nørd
Lejrchefens grillbuffet i Restaurant Terrassen, vi griller til kl. 19.00
Bent trækker i forklædet og serverer lækkert
kød direkte fra grillen. Revelsben, kylling,
gode pølser og hakkebøffer er på menuen.
Salatbar, hjemmebagt flute og dessert med
te/kaffe.

PRIS: Pr person 595 kr.
Prisen inkluderer overnatning og strøm i egen campingvogn, guidede udflugter, vesterhavs- og
grillbuffet m.m. ifølge programmet.
Ring, hvis du ikke har egen campingvogn.
Morgenmad og frokost ikke inkluderet.
Antal deltagere:
Max: 40 personer.
Min: 20 personer.

Familie-træf på Hanstholm Camping (3 dage)
Fredage til søndage i perioden 1. april - 15 juni og igen fra 15. august – 10. oktober
Fredag:
Kl. 15.00

Ankomst fra kl. 14.00
Afgang til Museumscenter Hanstholm eller til Nationalpark Thy
(det valgte udflugtsmål skal aftales på forhånd og i god tid)
Museumscenter Hanstholm
Under Anden Verdenskrig opførtes Nordeuropas stærkeste fæstning i Hanstholm
som et led i Hitlers Atlantvold. Gå gennem
fortiden og hør om livets gang i bunkerne
for mere end 60 år siden. Oplev kæmpekanonerne, der kunne skyde halvvejs til Norge,
nedskudte flydele og fuldt møblerede rum,
som 3.000 mænd levede i under krigen. Se
også museets enestående samling af uniformer og krigsmateriel.
Guide: Jens Andersen, museumsinspektør.
Mere om Museumscenter Hanstholm på:
www.museumscenterhanstholm.dk

Nationalpark Thy
Nationalpark Thy er Danmarks største
vildmark. Nationalparken har sin nordlige
grænse i Hanstholm, hvor den strækker sig
gennem det for længst totalfredede Hanstholm Reservat og mere end 50 kilometer
sydover langs øde strande og gennem vilde
klitplantager. Hør om den helt unikke flora
og dyrelivet, der har overlevet her. En gåtur
på omkring fire kilometer. Husk kaffe på
kanden, kikkert og kamera!
                      Guide: En naturvejleder fra Nationalpark Thy.
Mere om Nationalpark Thy på:
www.nationalparkthy.dk

Kl. 18.00

Kl. 20.00

Vesterhavsbuffet i Restaurant Terrassen
til kl. 20.00
Hanstholm er storleverandør af frisk fisk til
hele Europa, og det skal I selvfølgelig nyde
godt af. Vores dejlige fiskebuffet byder på
et hav af smagsoplevelser. Spis, hvad I kan
af sild, laks, rejer, krabbekløer og fiskefileter
m.m. og slut af med lidt god ost. Dertil hjemmebagt brød, smør og forskellig salat.
Olsen Banden i Jylland
Endnu engang har Egon haft god tid i Vridsløselille og har lagt en genial plan. Denne
gang drejer det sig om en gammel bunker
ved Hanstholm, hvor en tysk general skulle
have gemt en skat. Den meget københavnske Olsen Banden drager af sted til Jylland
men må sande, at de bondesnu jyder ikke er
sådan lige til at håndtere.
I samarbejde med Nordisk Film viser vi den
tredje af de legendariske Olsen Banden film,
som er optaget i Hanstholm og omegn. I får
udleveret et hæfte med kort, fotos og informationer om, hvor I finder Mads Madsens
hus, Kællingdal og bunkerne.

Lørdag:
Kl. 08.00

Morgenbuffet /Brunch til kl. 9.00
På egen hånd i Hanstholm og omegn
Gå i Olsen Bandens Fodspor, læg vejen forbi
Nationalpark Thy eller besøg Museumscenter Hanstholm

Søndag:
Kl. 08.00 Morgenbuffet /Brunch til kl. 9.00

Guide:

Lær at finde rav
Næsten alle, der går langs Vesterhavet, har
prøvet at lede efter rav uden at finde noget.
Hvis du er en af dem, er denne tur lige noget
for dig. Du kan høre mere om rav og lære
hvor og hvornår, det er gunstigt at gå på jagt
efter ”nordens guld”. Turen er en kombination af læring og praktik.
Gudde Lauersen, rutineret ravfinder.

Kl. 12.00

Tjek ud, tak for denne gang.

Kl. 10.00

Kl. 14.00

Kl. 18.00

Skattejagt med GPS
Kan du lide natur, motion, spænding og at
bruge hovedet, så er geocaching måske
noget for dig. Geocaching er en moderne
og populær form for skattejagt, hvor man
bruger en GPS til at finde frem til de skatte,
der er gemt i området.  
Guide: Ole Hald, geocach-nørd
Lejrchefens grillbuffet i Restaurant Terrassen, vi griller til kl. 19.00
Lækkert kød direkte fra grillen. Revelsben,
kylling, gode pølser og hakkebøffer er på
menuen. Salatbar, hjemmebagt flute og dessert med te/kaffe.

BEMÆRK 1:
Vi kører i egne biler på udflugterne. Arrangér eventuelt fælleskørsel med naboen.
PRIS: Voksen pr. person 800 kr., barn 1-12 år 600 kr.,
barn 0-1 år gratis.
Prisen inkluderer indkvartering i standardhytte (hver
familie har sin egen hytte), guidede udflugter,
Brunch og vesterhavs- og grillbuffet m.m. ifølge programmet. Bemærk: Frokost ikke inkluderet.
Antal deltagere:
Min: 20 personer.
BEMÆRK 2:
Det er muligt at leje et selskabslokale, hvis hele familien f.eks. vil være samlet en aften.
Pris: 1.500 kr. pr. dag + betaling for rengøring. I står
selv for opstilling af borde og stole, udsmykning
m.m.
Det er muligt at leje jukebox med free-play for 500
kr. pr. dag.

Familie-træf på Hanstholm Camping (4 dage)
Torsdage til søndage i perioden 1. april - 15. juni og igen fra 15. august - 10. oktober
Torsdag: Ankomst fra kl. 14.00
Kl. 18.00 Velkomst v. lejrchef Bent Thodsen og
pizza i Restaurant Terrassen

Guide:

Kl. 18.00
Fredag:
Kl. 06.30

Afgang til fiskeauktionen på
Hanstholm Havn
Hanstholm Havn er Nordeuropas største
konsumfiskerihavn. Her handles alt fra
hummer til haj og fra kuller til sej. Læs
mere under seniortræf.
Guide: Campingpladsens personale.

Kl. 08.00

Morgenbuffet/ Brunch til kl. 9.00

Kl. 14.00

Afgang til Museumscenter Hanstholm
eller til Nationalpark Thy
(det
valgte udflugtsmål skal aftales på forhånd
og i god tid)
Museumscenter Hanstholm
Under Anden Verdenskrig opførtes Nordeuropas stærkeste fæstning i Hanstholm
som et led i Hitlers Atlantvold. Gå gennem
fortiden og hør om livets gang i bunkerne
for mere end 60 år siden. Oplev kæmpekanonerne, der kunne skyde halvvejs til
Norge, nedskudte flydele og fuldt møblerede rum, som 3.000 mænd levede i
under krigen. Se også museets enestående
samling af uniformer og krigsmateriel.
Guide: Jens Andersen, museumsinspektør.
Mere om Museumscenter Hanstholm på:
www.museumscenterhanstholm.dk

Kl. 20.00

Søndag:
Kl. 08.00 Morgenbuffet/ Brunch til kl. 9.00

Nationalpark Thy
Nationalpark Thy er Danmarks største
vildmark. Nationalparken har sin nordlige
grænse i Hanstholm, hvor den strækker sig
gennem det for længst totalfredede Hanstholm Reservat og mere end 50 kilometer
sydover langs øde strande og gennem
vilde klitplantager. Hør om den helt unikke
flora og dyrelivet, der har overlevet her. En
gåtur på omkring fire kilometer. Husk kaffe
på kanden, kikkert og kamera!
En naturvejleder fra Nationalpark Thy.
Mere om Nationalpark Thy på:
www.nationalparkthy.dk
Vesterhavsbuffet i Restaurant Terrassen
til kl. 20.00
Hanstholm er storleverandør af frisk fisk til
hele Europa, og det skal I selvfølgelig nyde
godt af. Vores dejlige fiskebuffet byder på
et hav af smagsoplevelser. Spis, hvad I kan
af sild, laks, rejer, krabbekløer og fiskefileter m.m. og slut af med lidt god ost. Dertil
hjemmebagt brød, smør og forskellig salat.

Guide:

Lær at finde rav
Næsten alle, der går langs Vesterhavet, har
prøvet at lede efter rav uden at finde noget.
Hvis du er en af dem, er denne tur lige noget
for dig. Du kan høre mere om rav og lære
hvor og hvornår, det er gunstigt at gå på jagt
efter ”nordens guld”. Turen er en kombination af læring og praktik.
Gudde Lauersen, rutineret ravfinder.

Kl. 12.00

Tjek ud, tak for denne gang.

Kl. 10.00

Lørdag:
Kl. 08.00
      

Morgenbuffet/ Brunch til kl. 9.00
På egen hånd i Hanstholm og omegn
Gå i Olsen Bandens Fodspor, læg vejen forbi
Nationalpark Thy eller besøg Museumscenter Hanstholm.

Kl. 14.00

Olsen Banden i Jylland
Endnu engang har Egon lagt en genial
plan. Denne gang drejer det sig om en
gammel bunker ved Hanstholm. Læs mere
under 3-dages familietræf.

Skattejagt med GPS
Geocaching er en moderne og populær
form for skattejagt, hvor man bruger en GPS
til at finde de skatte, der er gemt i området.
Læs mere under 3-dages familietræf.

BEMÆRK 1:
Vi kører i egne biler på udflugterne. Arrangér eventuelt fælleskørsel med naboen.
PRIS: Voksen pr. person 1.000 kr., barn 1-12 år 800 kr.,
barn 0-1 år gratis.
Prisen inkluderer indkvartering i standardhytte (hver
familie har sin egen hytte), guidede udflugter,
brunch, vesterhavs- og grillbuffet m.m. ifølge programmet. Bemærk: Frokost ikke inkluderet.
Antal deltagere:
Min: 20 personer.

Kl. 18.00

Lejrchefens grillbuffet i Restaurant Terrassen, vi griller til kl. 19.00
Lækkert kød direkte fra grillen. Revelsben,
kylling, gode pølser og hakkebøffer er på
menuen. Salatbar, hjemmebagt flute og dessert med te/kaffe.

BEMÆRK 2:
Det er muligt at leje et selskabslokale, hvis hele familien f.eks. vil være samlet en aften.
Pris: 1.500 kr. pr. dag + betaling for rengøring. I står
selv for opstilling af borde og stole,
udsmykning m.m. Det er muligt at leje jukebox med
free-play for 500 kr. pr. dag.

