
Skallerup Klit - ULF Ungdom 2023

Sommerhus
med 

ULF Ungdom

Sommerhus ophold 3-nætter
Bustransport tur/retur Aalborg banegård - Skallerup Klit
Feriecenter 
Mad og drikkevarer i forbindelser med måltider - 4 dage
Aktiviteter i Skallerup Klit feriecenter som er i forbindelse med
opholdet  
1 runde Black light minigolf
Deltagelse af ULF Feries frivillige

INKLUDERET I PRISEN

TRANSPORT
Den enkelte gæst står selv for transporten til og fra Aalborg
banegård. 
Turen fra Aalborg banegård til Skallerupklit Feriecenter og retur er
inkluderet i prisen. Turen foregår med privat bus.

TILMELDING OG BETALING
Tilmelding hurtigst muligt og gerne inden d. 1. juni 2023

Depositum på 1.500 kr. betales ved tilmelding 
(Husk tilmeldingsskema online eller på papir)

Restbeløb: 2.400 kr. 
Restbeløb betales senest d. 1. juni 2023

Kontonummer til betaling:
Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274 
Tekst på overførslen: dit navn/Skallerup

 

Tag med ULF Ferie og ULF Ungdom på sommerhustur. I år går
turen til Skallerup Klit Feriecenter, som ligger i smukke
omgivelser ud til stranden i Nordjylland. Vi bor i et nybygget
18-personers sommerhus, hvor vi bl.a. skal hygge med spil,
madlavning og snobrød over bål.

Vi har fri adgang til feriecenterets aktiviteter som bl.a. består
af badeland, havsauna, sansehave og dyregård. 
Derudover har vi inkluderet et spil Black Light (Sort lys)
minigolf, som er minigolf i mørke, hvor banerne og boldene er
lyst op af neonfarver (se billede ovenfor). 
Skulle der være lyst til yderligere oplevelser, er der mulighed
for (mod merpris), at forkæle sig selv i Romolus Spa, prøve
lykken i spilarkaden, lave håndsæbe i deres værksted, ride en
tur og bowle.

REJSETIDSPUNKTER OG PRISER
Afrejse: 24. august 2023
Hjemkomst: 27. august 2023

Pris pr. person: 

(Det er ikke muligt at få eneværelse)

.  

3.900,-

Helpension

Vi står klar til at besvare spørgsmål
Ring 21 22 27 98 eller skriv en mail til Ulf-ferie@ulf.dk


