
Vild Vinterferie i Slettestrand 
8.-22. februar 2020 

 

I uge 7 og 8 står vi klar med en masse sjove mountainbike-aktiviteter for jer, der 
gerne vil holde vinterferie på MTB! Vi har sammensat et helt nyt og vildt program 
for vinterferien – vi kalder det “Vild Vinterferie”!  Hvis I er på udkig efter en 
hyggelig vinterferie for hele familien ved Vesterhavet og med fantastisk MTB lige 
uden for døren, så tag også et kig på vores vinterferietilbud! 

 

Programmet er for både voksne og børn, der kan lide at være aktive i den vilde, danske natur. På de 
fleste aktiviteter er der plads til alle aldre, ligesom vi også inddeler efter niveau, hvis det er nødvendigt. 
Alle aktiviteter herunder er inkl. i pakkeopholdet “Vild vinterferie”. Du kan selvfølgelig også vælge vores 
MTB ophold og tilkøbe enkelte aktiviteter. Udover nedenstående aktiviteter, vil der også blive mulighed 
for trækture på heste og ture i hestevogn – ligesom du kan hoppe i vores store, nye varmtvandsbassin, 
når det passer dig! 

Uge 7 

Lørdag 8/2 (uge 6) 

Kl. 14.00-16.00 Åben teknikbane med undervisning og bålhygge på Den Gamle Smedje. Prøv de 
mange sjove muligheder på teknikbanen, få nogle fifs fra instruktøren og lav et snobrød, når du har 
behov for en pause. 
Inkl. i ”Vild Vinterferieophold”. Pris for øvrige boende gæster: 150,-/voksen | 75,-/barn. Pris for ikke-
boende: 200,-/voksen | 100,-/barn. 

Kl. 20.30-21.30: Saunagus. Gusmesteren sørger for en perfekt afslutning på en sikkert lang og 
oplevelsesrig dag. 
Inkl. i ”Vild Vinterferieophold”. 
Pris for øvrige gæster: 40,- inkl. ”en lille én” 
Pris for gæster udefra: 85,- inkl. entré til Havbadehuset og ”en lille én”. Har du klippekort betales der 40 
kr. oven i klippekortet. 

Søndag 9/2 (uge 6) 

Kl. 10-12.00 Mountainbiketur for hele familien. Kom med på en hyggelig tur gennem Svinkløv Plantage. 
Undervejs bliver der tid til nogle sjove lege, lidt fifs til god teknik og selvfølgelig skal vi også have en lille 
cykelsnack undervejs! Vi kører på børnenes præmisser! 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige boende gæster: 125,-/barn/voksen. Pris for ikke-boende: 
175,-/barn/voksen. 
Tilmelding nødvendig. 



Kl. 13.30-16.30 Guidet MTB tur for voksne og unge. Kom med på en længere guidet tur øst for 
Slettestrand, hvor der ikke findes markerede mountainbikespor. Undervejs vil guiden fortælle lidt om 
området og efter et par timer vil der være et stop med en lille snack. Sporene er ikke udpræget tekniske 
og vi kører i et tempo så alle kan være med. Du skal dog være vant til at køre lidt længere ture på MTB. 
Max 12 deltagere pr. instruktør. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige boende gæster: 300,-. Pris for ikke-boende: 375,-. 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 

Mandag 10/2 

Kl. 10.00-12.00 Åbent teknikhold på teknikbanen for børn, unge og voksne. Vi har en instruktør på 
teknikbanen, som står klar til at undervise jer og give jer input til at udvikle teknikken. Holdet er åbent 
for flere niveauer, men er du meget erfaren, foreslår vi at du booker egen instruktør. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige boende gæster: 150,-/voksen | 75,-/barn. Pris for ikke-
boende: 200,-/voksen | 100,-/barn. 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 

Kl. 15.00-16.00 Yoga. 
Gratis for boende gæster. Pris for ikke-boende: 50,-/pers. 

Kl. 17.00-19.30 Lav-selv pizza og bålhygge i Madsmedjen. I fællesskab laver vi lækker aftensmad af 
lokale råvarer over Madsmedjens flammer og gløder. 
Inkl. i “Vild Vinterferie” ophold – er du på dette ophold er du automatisk tilmeldt. Gratis for gæster 
på ophold inkl. forplejning – HUSK tilmelding senest dagen før! Er du ikke på Vild Vinterferie kræves 
der tilmelding. Pris for ikke-boende: 152,-/voksen | 85,-/barn – HUSK tilmelding senest dagen før!. 

Tirsdag 11/2 

Kl. 9.30-12.00 Børneaktiviteter i gården eller i ”skovkrogen”. Vi skal lave forskellige sjove aktiviteter og 
afhængig af vejret er vi enten i gården ved Feriecenteret eller skoven tæt ved Feriecenteret. Hvis 
børnene er trygge ved at være med selv, kan mor og far jo hoppe med på MTB tur imens 😉. 
Inkl. i “Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige gæster: 75,-/barn. Pris for ikke-boende: 95,-/barn. 

Kl. 10.00-12.00 Mountainbikekursus for voksne og unge. Vi starter med en tur på teknikbanen, hvor 
temaet er ”god og sikker teknik”. Herefter cykler vi i skoven for at afprøve teknikken på de lækre spor 
og opleve den dejlige natur. Vi slutter ved Feriecenteret kl. 12.00. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige boende gæster: 150,- Pris for ikke-boende: 2o0,- 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 

Kl. 19.00 Pandekager i ”hyggehytten” med sang og musik. 
Inkl. i “Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige gæster og gæster udefra: 35,-/voksen/barn. 

Onsdag 12/2 

Kl. 8.30-9.30 Yoga 
Gratis for boende gæster. Pris for ikke-boende: 50,-/pers. 

Kl. 10-13 Sanketur og kokkerering over åben ild – for hele familien. Vi starter med en tur gennem 
Svinkløv Plantage, hvor vi skal sanke af årstidens spiselige planter og svampe. Efter en lille time 



ankommer vi til Madsmedjen, hvor vi skal tilberede høsten sammen med lækre, lokale råvarer over 
flammer og gløder. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for gæster på ophold inkl. forplejning: 125,-/voksen | 70,-/barn. Pris 
for øvrige gæster og gæster udefra: 275,-/voksen | 145,-/barn. 
Tilmelding senest dagen før. 

Kl. 14.00-16.00 Åben teknikbane med undervisning og bålhygge på Den Gamle Smedje. Prøv de 
mange sjove muligheder på teknikbanen, få nogle fifs fra instruktøren og lav et snobrød, når du har 
behov for en pause. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige boende gæster: 150,-/voksen | 75,-/barn. Ikke-boende: 
200,-/voksen | 100,-/barn. 

Kl. 20.30-21.30 Saunagus. Gusmesteren sørger for en perfekt afslutning på en sikkert lang og 
oplevelsesrig dag. 
Inkl. i alle ”Vild Vinterferieophold”. 
Pris for øvrige gæster: 40,- inkl. ”en lille én” 
Pris for gæster udefra: 85,- inkl. entré til Havbadehuset og ”en lille én”. Har du klippekort betales der 40 
kr. oven i klippekortet. 

Torsdag 13/2 

Kl. 9.30-12.00 Børneaktiviteter i gården eller i ”skovkrogen”. Vi skal lave forskellige sjove aktiviteter og 
afhængig af vejret er vi enten i gården ved Feriecenteret eller skoven tæt ved Feriecenteret. Hvis 
børnene er trygge ved at være med selv, kan mor og far jo hoppe med på MTB tur imens 😉. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige gæster: 75,-/barn. Pris for ikke-boende: 95,-/barn. 

Kl. 10.00-12.00 Mountainbikekursus for voksne og unge. Vi starter med en tur på teknikbanen, hvor 
temaet er ”god og sikker teknik”. Herefter cykler vi i skoven for at afprøve teknikken på de lækre spor 
og opleve den dejlige natur. Vi slutter ved Feriecenteret kl. 12.00. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige boende gæster: 150,- Pris for ikke-boende: 200,- 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 

Kl. 17.00-19.30 Lav-selv pizza og bålhygge i Madsmedjen. I fællesskab laver vi lækker aftensmad af 
lokale råvarer over Madsmedjens flammer og gløder. 
Inkl. i “Vild Vinterferie” ophold – er du på dette ophold er du automatisk tilmeldt. Gratis for gæster 
på ophold inkl. forplejning – HUSK tilmelding senest dagen før! Er du ikke på Vild Vinterferie kræves 
der tilmelding. Pris for ikke-boende: 152,-/voksen | 85,-/barn – HUSK tilmelding senest dagen før! 

Fredag 14/2 

Kl. 8.30-9.30 Yoga. 
Gratis for boende gæster. Pris for ikke-boende: 50,-/pers 

Kl. 10.00-12.00 Åbent teknikhold på teknikbanen for børn, unge og voksne. Vi har en instruktør på 
teknikbanen, som står klar til at undervise jer og give jer input til at udvikle teknikken. Holdet er åbent 
for flere niveauer, men er du meget erfaren, foreslår vi at du booker egen instruktør. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige boende gæster: 150,-/voksen | 75,-/barn. Ikke-boende: 
200,-/voksen | 100,-/barn. 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 



Kl.  16.30 Bagekursus i Madsmedjen: Lær at bage med surdej og mel af gamle, unikke kornsorter når vi 
får besøg af en af Danmarks mest interessante og ambitiøse økologiske fødevareproducenter – Vester 
Hedegaard. 
Pris for gæster på “Vild Vinterferie” ophold: 320,-. Pris for øvrige gæster på ophold samt ikke-
boende: 495,-. Prisen er inkl. bagekursus, foredrag, mad, drikke, dej og surdej. 
OBS: Tilmelding senest d. 1/2. 

Kl. 20.30-21.30 Saunagus. Gusmesteren sørger for en perfekt afslutning på en sikkert lang og 
oplevelsesrig dag. 
Inkl. i alle ”Vild Vinterferieophold”. 
Pris for øvrige gæster: 40,- inkl. ”en lille én” 
Pris for gæster udefra: 85,- inkl. entré til Havbadehuset og ”en lille én”. Har du klippekort betales der 40 
kr. oven i klippekortet. 

Lørdag 15/2 

Kl. 14.00-16.00 Åben teknikbane med undervisning og bålhygge på Den Gamle Smedje. Prøv de 
mange sjove muligheder på teknikbanen, få nogle fifs fra instruktøren og lav et snobrød, når du har 
behov for en pause. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold.  Pris for øvrige boende gæster: 150,-/voksen | 75,-/barn. Ikke-boende: 
200,-/voksen | 100,-/barn. 

Søndag 16/2 

8.30-9.30 Yoga. 
Gratis for boende gæster. Pris for ikke-boende: 50,-/pers 

 

Uge 8 

Mandag 17/2 

Kl. 10.00-12.00 Åbent teknikhold på teknikbanen for børn, unge og voksne. Vi har en instruktør på 
teknikbanen, som står klar til at undervise jer og give jer input til at udvikle teknikken. Holdet er åbent 
for flere niveauer, men er du meget erfaren, foreslår vi at du booker egen instruktør. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold.  Pris for øvrige boende gæster: 150,-/voksen | 75,-/barn. Ikke-boende: 
200,-/voksen | 100,-/barn. 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 

Kl. 15-16 Yoga. 
Gratis for boende gæster. Pris for ikke-boende: 50,-/pers. 

Kl. 17.00-19.30 Lav-selv pizza og bålhygge i Madsmedjen. I fællesskab laver vi lækker aftensmad af 
lokale råvarer over Madsmedjens flammer og gløder. 
Inkl. i “Vild Vinterferie” ophold – er du på dette ophold er du automatisk tilmeldt. Gratis for gæster 
på ophold inkl. forplejning – HUSK tilmelding senest dagen før! Er du ikke på Vild Vinterferie kræves 
der tilmelding. Pris for ikke-boende: 152,-/voksen | 85,-/barn – HUSK tilmelding senest dagen før! 



Tirsdag 18/2 

Kl. 9.30-12.00 Børneaktiviteter i gården eller i ”skovkrogen”. Vi skal lave forskellige sjove aktiviteter og 
afhængig af vejret er vi enten i gården ved Feriecenteret eller skoven tæt ved Feriecenteret. Hvis 
børnene er trygge ved at være med selv, kan mor og far jo hoppe med på MTB tur imens 😉. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige gæster: 75,-/barn. Pris for ikke-boende: 95,-/barn. 

Kl. 10.00-12.00 Mountainbikekursus for voksne og unge. Vi starter med en tur på teknikbanen, hvor 
temaet er ”god og sikker teknik”. Herefter cykler vi i skoven for at afprøve teknikken på de lækre spor 
og opleve den dejlige natur. Vi slutter ved Feriecenteret kl. 12.00. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold.  Pris for øvrige boende gæster: 150,- Pris for ikke-boende: 200,- 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 

Kl. 19.00 Pandekager i ”hyggehytten” med sang og musik. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for øvrige gæster og gæster udefra: 35,-/voksen/barn. 

Onsdag 19/2 

Kl. 8.30-9.30 Yoga 
Gratis for boende gæster. Pris for ikke-boende: 50,-/pers. 

Kl. 10-13 Sanketur og kokkerering over åben ild – for hele familien. Vi starter med en tur gennem 
Svinkløv Plantage, hvor vi skal sanke af årstidens spiselige planter og svampe. Efter en lille time 
ankommer vi til Madsmedjen, hvor vi skal tilberede høsten sammen med lækre, lokale råvarer over 
flammer og gløder. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold. Pris for gæster på ophold inkl. forplejning: 125,-/voksen | 70,-/barn. Pris 
for øvrige gæster og gæster udefra: 275,-/voksen | 145,-/barn. 
Tilmelding senest dagen før. 

Kl. 14.00-16.00 Åben teknikbane med undervisning og bålhygge på Den Gamle Smedje. Prøv de 
mange sjove muligheder på teknikbanen, få nogle fifs fra instruktøren og lav et snobrød, når du har 
behov for en pause. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold.  Pris for øvrige boende gæster: 150,-/voksen | 75,-/barn. Ikke-boende: 
200,-/voksen | 100,-/barn. 

Kl. 20.30-21.30 Saunagus. Gusmesteren sørger for en perfekt afslutning på en sikkert lang og 
oplevelsesrig dag. 
Inkl. i alle ”Vild Vinterferieophold”. 
Pris for øvrige gæster: 40,- inkl. ”en lille én” 
Pris for gæster udefra: 85,- inkl. entré til Havbadehuset og ”en lille én”. Har du klippekort betales der 40 
kr. oven i klippekortet. 

Torsdag 20/2 

Kl. 9.30-12.00 Børneaktiviteter i gården eller i ”skovkrogen”. Vi skal lave forskellige sjove aktiviteter og 
afhængig af vejret er vi enten i gården ved Feriecenteret eller skoven tæt ved Feriecenteret. Hvis 
børnene er trygge ved at være med selv, kan mor og far jo hoppe med på MTB tur imens 😉. 
Gratis for gæster på vild vinterferie. Pris for øvrige gæster: 75,-/barn. Pris for ikke-boende: 95,-/barn. 



Kl. 10.00-12.00 Mountainbikekursus for voksne og unge. Vi starter med en tur på teknikbanen, hvor 
temaet er ”god og sikker teknik”. Herefter cykler vi i skoven for at afprøve teknikken på de lækre spor 
og opleve den dejlige natur. Vi slutter ved Feriecenteret kl. 12.00. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold.  Pris for øvrige boende gæster: 150,- Pris for ikke-boende: 200,- 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 

Kl. 17.00-19.30 Lav-selv pizza og bålhygge i Madsmedjen. I fællesskab laver vi en lækker aftenmenu af 
lokale råvarer over Madsmedjens flammer og gløder. 
Inkl. i “Vild Vinterferie” ophold – er du på dette ophold er du automatisk tilmeldt. Gratis for gæster 
på ophold inkl. forplejning – HUSK tilmelding senest dagen før! Er du ikke på Vild Vinterferie kræves 
der tilmelding. Pris for ikke-boende: 152,-/voksen | 85,-/barn – HUSK tilmelding senest dagen før! 

Fredag 21/2 

Kl. 8.30-9.30 Yoga. 
Gratis for boende gæster. Pris for ikke-boende: 50,-/pers 

Kl. 10.00-12.00 Åbent teknikhold på teknikbanen for børn, unge og voksne. Vi har en instruktør på 
teknikbanen, som står klar til at undervise jer og give jer input til at udvikle teknikken. Holdet er åbent 
for flere niveauer, men er du meget erfaren, foreslår vi at du booker egen instruktør. 
Inkl. i ”Vild Vinterferie” ophold.  Pris for øvrige boende gæster: 150,-/voksen | 75,-/barn. Ikke-boende: 
200,-/voksen | 100,-/barn. 
Tilmelding nødvendig. Max 12 deltagere pr. instruktør. 

Kl. 20.30-21.30 Saunagus. Gusmesteren sørger for en perfekt afslutning på en sikkert lang og 
oplevelsesrig dag. 
Inkl. i alle ”Vild Vinterferieophold”. 
Pris for øvrige gæster: 40,- inkl. ”en lille én” 
Pris for gæster udefra: 85,- inkl. entré til Havbadehuset og ”en lille én”. Har du klippekort betales der 40 
kr. oven i klippekortet. 

Fredag til søndag 
MTB weekend 

Børnepriser gælder for børn under 12 år. 

Pris for leje af cykel i forbindelse med en MTB aktivitet: 100,- (cyklen afleveres umiddelbart efter eller 
lejes resten af dagen for 110,-/boende gæster | 225,-/ikke boende gæster). 

For alle aktiviteter er mødested gården ved receptionen. 

Hele ugen har du udover ovenstående aktiviteter, mulighed for at booke 
individuelle teknikkurser, hvis du vil mere i dybden eller har specifikke behov.  

Feriecenter Slettestrand 
Slettestrandvej 140 
9690 Fjerritslev 
Tlf: +45 9821  7044 
Email: mail@slettestrand.dk 

 


