
Aktiv ferie med fantastiske naturoplevelser
Spejlblank sø, dybe skove, solskin, frisk luft, 
følelsen af frihed. Tag vennerne, kollegerne eller 
hele familien med og prøv en anderledes og 
spændende ferie, hvor du kommer helt væk fra 
hverdagen og tæt på naturen. Her kan I udfordre  
jer selv og hinanden og prøve kræfter med 
forskellige aktiviteter, hvor kroppen kommer på 
arbejde, og sjælen får ny energi.

Pris pr. pers. - Gældende i 2019:
v/20 pers.: man-tors: 1.150,-  tirs-fre: 1.180,-
v/30 pers.: man-tors: 1.045,-  tirs-fre: 1.180,-
v/40 pers.: man-tors: 1.020,-  tirs-fre: 1.050,-
v/50 pers.: man-tors:    955,-  tirs-fre:    990,-

I campen er der: Bad og toiletter, fælleskøkken, 
kiosk, spisested, stor terrasse, badebro, lejrbål.

Mandag: Færgeoverfart Frederikshavn-Göteborg. 
     Bus fra Göteborg til Silverlake Camp. 
                Indkvartering i stortelte
Tirsdag:   Kano-rundtur
Onsdag:  Dræsinetur
Torsdag:  Hjemrejse

NB: Mulighed for udrejse tirsdag med samme indhold

Prisen inkluderer: 
Færgeoverfart Frederikshavn-Göteborg t/r, 
bus Göteborg-Silverlake t/r, 3 overnatninger i 
stortelt og 2 dages aktiviteter som beskrevet 
(forplejning ikke inkluderet). 

Der tages forbehold for trykfejl/ændringer i tider, 
priser, miljøtillæg samt valutaændringer.

Program

Book på salesdenmark@stenaline.com eller på +45 96 200 250

Se flere tilbud og bliv inspireret på stenaline.dk/grupperejser

Aktiv ferie - 4 dage 955,-
Inkl. færge t/r
fra /pers



Aktiv ferie med fantastiske naturoplevelser
Spejlblank sø, dybe skove, solskin, frisk luft, 
følelsen af frihed. Tag vennerne, kollegerne eller 
hele familien med og prøv en anderledes og 
spændende ferie, hvor du kommer helt væk fra 
hverdagen og tæt på naturen. Her kan I udfordre  
jer selv og hinanden og prøve kræfter med 
forskellige aktiviteter, hvor kroppen kommer på 
arbejde, og sjælen får ny energi.

Pris pr. pers. - Gældende i 2019:
v/20 pers.: 1.375,- 
v/30 pers.: 1.310,- 
v/40 pers.: 1.250,- 
v/50 pers.: 1.175,-

I campen er der: Bad og toiletter, fælleskøkken, 
kiosk, spisested, stor terrasse, badebro, lejrbål.

Mandag: Færgeoverfart Frederikshavn-Göteborg. 
     Bus fra Göteborg til Silverlake Camp. 
                Indkvartering i stortelte
Tirsdag:   Kano-rundtur
Onsdag:  Ud i den flotte natur på mountainbikes
Torsdag:  Dræsinetur
Fredag:    Hjemrejse

Prisen inkluderer: 
Færgeoverfart Frederikshavn-Göteborg t/r, 
bus Göteborg-Silverlake t/r, 4 overnatninger i 
stortelt og 3 dages aktiviteter som beskrevet 
(forplejning ikke inkluderet). 

Der tages forbehold for trykfejl/ændringer i tider, 
priser, miljøtillæg samt valutaændringer.

Program

Book på salesdenmark@stenaline.com eller på +45 96 200 250

Se flere tilbud og bliv inspireret på stenaline.dk/grupperejser

Aktiv ferie - 5 dage  1.175,-
Inkl. færge t/r
fra /pers


