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Dansk hygge

Vi skal ud i den pragtfulde natur som omgiver feriebyen  
– derud, hvor vi er tæt på det, der betyder mest.  

Naturen på Djursland er unik,  
og vi glæder os sådan til at vise den frem. 

Mandag 4. april – fredag 8. april 2022

Vi skal på tur på den store og smukke Fuglsang  
hede, hvor frokosten indtages ved skovsøen.  
Flemming medbringer sin hjemmelavede porsesnaps, 
og skulle I blive glade for den, finder vi porsen på vej 
hjem, så I kan lave jeres egen. Vi skal også hilse på 
morgensolen på badebroen – måske der kommer et 
marsvin forbi. 
 
Naturen gør glad, naturen giver energi og naturlig 
træthed. Så støv vandrestøvlerne af eller medbring 
crosseren og kom til Grenaa – vi glæder os til at se jer.



www.dronningensferieby.dk  eller ring til Feriebyen på phone 87 58 36 50

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 spise- og køkkenbord, der 
kan hæves og sænkes. Derudover er 
alrummet stort med både spiseplads og 
et hyggeligt sofahjørne. 

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

Mandag den 4. april 2022

Kl. 14-16 Ankomst til Dronningens Ferieby
Kl. 19:00 Informations- og hilse på- møde i pejsestuen
 2. stk. smørrebrød. Drikkevare kan købes.

Tirsdag den 5. april 2022

Kl. 11:00 Hede/snapse-tur
  Vi spiser vores medbragte frokost ved skovsøen. 

Vi har Flemmings hjemmelavede porsesnaps 
med, og kan I lide den, finder vi porse  på vej 
hjem, så I kan lave jeres egen

Kl. 19:00 Solskin på badebroen
  Medbring chips, drikkevare, jeres 4 benede 

venner og bekendte

Onsdag den 6. april 2022

Kl. 10.00 Sund og hyggelig brunch
  Vi spiser lækker mad og synger et  

par gode sange.

Kl. 17-21 Bålmad på Naturskolen
  Vi finder urter og forskellige krabater til gryden. 

Medbring øl, vin og vand – kaffen sørger vi for

Torsdag den 7. april 2022

Kl. 11:00  Gå-/køretur til og på havnen med gode historier, 
autentisk havnemiljø tilsat en duft af olie,  
tjære og fisk.

  Vi kommer forbi fiskebutikken som har himmelske 
specialiteter, I kan købe med hjem

Kl. 17:00 Er I mon rigtig kloge?
  Before dinner quiz med et godt glas bobler og 

naturligvis en præmie til vinderen

Kl. 18.30 Farvel og på gensyn middag

Fredag den 8. april 2022

kl. 10.00 Afrejse

Museum Østjylland, Grenaa (4 km)

Kattegatcentret  (2 km)

Djurs Sommerland  (26 km)

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)

( Se hjemmesider for åbningstider-/perioder)

Så tæt ligger de mange  
attraktioner på feriebyen...

Ugens program


