
Du skal bo på det naturskønne Fuglsøcenter, som ligger i hjertet af Nationalpark Mols Bjerge. 
Fuglsøcentret er omgivet af betagende natur og rolige omgivelser. 

På Fuglsøcentret finder du også dejlige restauranter og gode værelser.

HAVKAJAK-SAFARI
Vi mødes på Karpenhøj til grejsnak og let teori. 
Afhængigt af vindretningen finder vi den bedst 
egnede vig at sætte i fra (transport dertil i egne 

biler). Inden vi går i vandet, er der opvarmning på 
stranden. På vandet tager vi på tur langs kysten 

og oplever Mols Bjerge fra vandsiden. 
Frokosten nyder vi undervejs ved stop på land. 

SUP-SAFARI
Vi mødes på Karpenhøj til en basisintroduktion 

af Stand Up Paddling: grej og teknik. Igen finder 
vi vejrmæssigt den gode vig at gå i vandet på 

dagen (transport dertil i egne biler).Efter 
opvarmning på stranden, padler vi ud på 

SUP-safari. Da ruten garanteret er anderledes 
end dagen før, udforsker vi en ny kystlinje 

med picnic og pause undervejs.

Pris kr. 2995,- pr. person i dobbeltværelse

Pris kr. 3545,- pr. person i enkeltværelse

Book her: www.fuglsoebillet.dk/

PROGRAM
DAG 1 
15.00  Ankomst og indtjekning  
   på Fuglsøcentret.
   Gåtur på egen hånd i området 
   og afslapning inden middagen.
18.00  Middag på hotellet
   Overnatning

DAG 2
07.00-09.00 Morgenmad på hotellet
09.00-16.00 Havkajak-safari
18.00   Middag på hotellet
   Overnatning

DAG 3
07.00-10.00 Morgenmad på hotellet
10.00-15.00 SUP-safari

PERIODER
17/6 – 19/6 2022
15/7 – 17/7 2022
12/08 – 14/8 2022

KYSTSAFARI

FUGLSØCENTRET 
Tlf.: 86 35 13 55 · til@fuglsoecentret.dk · www.fuglsoecentret.dk

Vi tager forbehold for vejret på dagen, men har følgende plan B i tilfælde af for meget vind: 
I tilfælde af for meget vind, vil vi i første omgang bytte rundt på de to dages program. 

Alternativt bytter vi kajakdagen med en MTB-dag på helt nye Principia A7 cykler.
I tilfælde af for meget vind til SUP, tager vi på en guidet vandretur i Mols Bjerge.


