Bondeliv, kunst og glas
Dato: mandag den 26. september - fredag den 30. september 2022
Vi møder mennesker med noget på hjertet. ’Farmer John’
på Næsgaard fortæller om kontrasten mellem de
gode gamle dage på landet og det moderne effektive landbrug.
Vi skal en tur på Glasmuseet i Ebeltoft, hvor vi får en rundvisning
og derefter nyder en god frokost ved Fregatten Jylland.
Besøg hos den lokale vinprocucent Helge på Hylkegaard.

Pris:

pr. person DKK

3.749,-
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Oplevelser hele året
Tæt på Grenaa, lige midt i naturen, med skov, hede og en fantastisk
badestrand som nærmeste naboer, ligger Dronningens Ferieby.
Feriebyen består af 44 feriehuse og er opført af Scleroseforeningen.

Dronningens Ferieby
Husene er indrettet topmoderne og niveaufri. Der er
god plads og meget lys, og hvert hus har plads til 5
personer. To værelser, det ene med elevationssenge,
det andet med dobbelt- og køjeseng. Der er to
badeværelser, det ene med ekstra faciliteter,
hævesænke funktioner mm.
Køkkenet er en del af alrummet, hvor der er loft til kip
og masser af lys. Det er fuldt udstyret til 5 personer og
der er installeret diskrete og fleksible løsninger som
el-betjente persienner, Slide&Hide-ovnlåge samt spiseog køkkenbord, der kan hæves og sænkes. Derudover
er alrummet stort med både spiseplads og et hyggeligt
sofahjørne.
Djursland byder på et væld af attraktioner
og udflugtsmål. I Grenaa findes bl.a. Grenaa
Svømmehal med varmtvandsbassin og
badstue, Grenaa Naturskole med forskellige
åbne arrangementer, Grenaa Bowlingcenter,
Grenaa Marina og erhvervshavn og gode
shoppingmuligheder

Udenfor forbinder et stisystem bestående af faste stier
husene med de mange fælles udendørs faciliteter.
Du har kun få minutter hen til feriebyens tilbud om
fitnesspavilloner, hoppepude, legeplads, boldbane,
mooncars, cykler samt køre-, vandre-, mountainbikeog løberuter.

Så tæt ligger de mange andre
attraktioner på feriebyen...

Stranden har det fineste lyse sand og ligger lige ved
siden af Feriebyen. Der er en badebro, som du også har
adgang til via en rampe. Alle kan komme helt ned til
vandkanten.

(Se hjemmesider for åbningstider/-perioder)
Museum Østjylland, Grenaa (4 km)
Kattegatcentret (2 km)
Djurs Sommerland (26 km)

I Fælleshuset finder du receptionen. Her er også en
pejsestue, mødesal mm, som ofte danner rammen om
aktiviteter for voksne og børn.
Vi håber meget at
se dig i Dronningens
Ferieby!

Ree Park Safari (23 km)
Skandinavisk Dyrepark (21 km)
Fregatten Jylland (31 km)
Glasmuseet Ebeltoft (31 km)
Gl. Estrup Landbrugs- og Herregårdsmuseum (39 km)
Munkholm Zoo (16 km)
Randers Regnskov (59 km)

Mange hilsner
Karen, Line,
Flemming og Regina
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