
HER BOR DU
Du skal bo på det naturskønne Fuglsøcenter, 

som ligger i hjertet af Nationalpark Mols Bjerge. 
Fuglsøcentret er omgivet af betagende natur 

og rolige omgivelser. Fuglsøcentret har 
dejlige restauranter og gode værelser. 

NATUREN DU OPLEVER
Nationalpark Mols Bjerges 180 km2 store 
istidslandskab har gennem tiden haft stor 

tiltrækningskraft på mange mennesker 
– og landskabet fortæller en historie om, 

hvilke urkræfter, der skabte området. 

OPHOLDET
Karpenhøj Naturcenter er guides på eventyret.

Man skal have egen bil med, da turene 
starter forskellige steder i Nationalparken

PERIODER

Pris incl. overnatning, 2 x morgenmad, 
2 x ”to go” frokost og 2 x aftensmad.

Kr. 2995,- pr. person i dobbeltværelse
Kr. 3.445,- pr. person i enkeltværelse

 Bookes på https://fuglsoebillet.dk/

ADVENTURE OPHOLD
MIDT I NATIONALPARK MOLS BJERGE

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

04/06 – 06/06 2021
25/06 – 27/06 2021
02/07 – 04/07 2021
12/07 – 14/07 2021

26/07 – 28/07 2021
13/08 – 15/08 2021
27/08 – 29/08 2021
24/09 – 26/09 2021

PROGRAM
Dag 1 • Kl. 14.00-17.00
Prøv kræfter med langbueskydning. 
Der skydes til både almindelige skiver og 3D-dyr.

Dag 2 • Kl. 09.00-16.00
En dag på vandet – havkajak* 
Vi mødes på Karpenhøj til grejsnak og lidt teori
Alt efter vindretning på dagen, finder vi den bedst 
egnede vig at sætte i fra (transport i egne biler)
Opvarmning på stranden og vandtilvænning
Oplevelsestur langs kysten – oplev Mols fra 
vandsiden og få tips til turplanlægning
Frokost (picnic på land) undervejs. Ved for meget 
vind MTB dag på helt nye Principia A7 cykler

Dag 3 • Kl. 09.00-16.00
Adventure-vandring – en spændende dag i Mols 
Bjerge med indlagte udfordringer og check points.
I vælger, før I sendes afsted, sværhedsgrad og 
cirkalængde på ruten. I finder vej på egen hånd ved 
hjælp af udleverede kort og får hele dagen sendt 
udfordringer via sms. Vi medbringer frokost “to go”.

 


