Weekendophold
Dato: fredag den 4. november – søndag den 6. november 2022
Afslappende weekend med lækker mad, hyggeligt samvær
og mulighed for en lille svingom. Nyd den dejlig natur omkring
Feriebyen i dagtimerne; en god tur til den flotte 7 km.
lange strand,eller ta´ på opdagelse i plantagen.

Pris pr. person DKK

1.675,-

Tillæg på DKK. 1.500 ved
1 person i eget sommerhus

Weekendens program
Fredag den 4. november 2022
Kl. 14-16

Ankomst til Dronningens Ferieby

Kl. 18.30	Velkomstdrink med
efterfølgende fiskebuffet

Lørdag den 5. november 2022
Kl. 8.30-10

Morgenmadsbuffet

Kl. 18.30-23.30	Velkomstdrink
3-retters middag
Kaffe/the med lidt sødt
Dans til levende musik

Søndag den 6. november 2022
Kl. 09-11

Brunch inden afrejse
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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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