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BEMÆRK at nogle af aktiviteterne kræver forud booking. Se skemaet med* Der tages forbehold for restriktioner/nedlukning vedr. Corona.

Badeland (alle dage kl. 8-19.30) 
OBS Dog søndag den 27. feb. kl. 08.00 – 15.30

1000 m2 stort indendørs subtropisk badeland, fyldt med akti-
viteter - fra vandrutchebane til boblebad. Voksne kr. 75. Børn 
u/ 12 år kr. 60. Børn u/3 år gratis. Familiebillet 2v+2b kr. 240. 
Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus.

Bogstavjagt hos NyForm
(alle dage kl. 10-17.30)

Kom og deltag i bogstavjagten hos NyForm. Vinderne træk-
kes fredage i uge 7 & 8.  Gratis at deltage for børn under 14 
år. Arr.: NyForm Blokhus, Torvet 10, 9492 Blokhus.

Elsk Yoga  
med Kirsten

I uge 7: mandag kl. 17, onsdag kl. 10, fredag kl. 17 og søndag 
kl. 9. I uge 8: mandag, tirsdag, onsdag, torsdag, fredag og 
søndag – alle dage kl. 9 plus mandag kl. 17. Yogaens form 
tager udgangspunkt i HATA yoga og er rundet af hendes 
tilgang. Den kan være genvej til øget overskud gennem enkle 
og fine øvelser, der ikke er for svære, heller ikke for nybe-
gyndere. Timerne indeholder meditation og afspænding. Pris 
kr. 100 pr. person. Tilmelding: www.elskyoga.dk Sted: Elsk 
Yoga, Torvet 7B, Blokhus – indgang ved butik Juvelen (følg 
den røde løber). Arr. Kalstrup Livsstilshus, Blokhus

Fitness 
(alle dage kl. 7-21)

Fitness område med mulighed for at bruge feriecentrets ma-
skiner. Ingen adgang under 15 år. Kr. 75 inkl. adgang til well-
ness. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus.

❄❄AA

❄❄BB

❄❄EE

Børne Disko i Badeland med DJ Scout 
(torsdag den 17. & 24. kl. 20-21.45)

Der skrues ned for lyset og op for musikken. Så tag 
”Badeskoene” på og kom og vær med til en sjov aften, når 
badelandet byder op til Disko. Alder: 6-14 år. Pris kr. 50 
(boende gæster på Blokhus Feriecenter kr. 30). Forældre til 
mindre børn har gratis entré, og må sidde ved bordene i Ba-
delandet. Dørene lukkes kl. 20.15. Tilmelding: Receptionen 
på Blokhus Feriecenter eller tlf. 98 24 93 33. Arr.: Blokhus 
Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus.

❄❄CC

❄❄GG
Disco on Ice (alle dage fra kl. 17.00)

Ta’ vennerne og familien med, når vi hver dag fra kl. 17 
skruer op for hyggen og musikken til ”Disco On Ice”. Pris kr. 
50.  Medbring egne skøjter eller lej i skøjtehuset til kr. 50 
pr. par for 55 min. Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet, 9492 
Blokhus. Arr.: Spar Blokhus.

❄❄DD

Fastelavns Balladeruten 
(20/2 kl. 10-15)

Hyggelig familietur, hvor man skal løse små fastelavns- 
opgaver undervejs. Løser I opgaverne rigtigt, får I et kode-
ord. Sig dette højt til en af de søde ekspedienter hos Hune 
Bageri, og alle børn i gruppen under 12 år vil få en gratis 
fastelavnsbolle. Kom gerne udklædt. Ruten er 1,9 km lang 
og starter ved Gatewaypladsen. Sørg for at holde afstand til 
øvrige grupper og overholde gældende Corona retnings- 
linjer. Senest afhentning af fastelavnsboller 20/2 kl. 17. 
Ikke egnet for barnevogne. Sted: Gatewaypladsen.  
Arr.: Hune Bageri i samarbejde med Erhvervsforeningen 
Destination Blokhus.

❄❄FF
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Badeland - Blokhus Feriecenter

Bogstavjagt hos Nyform

Børne-Disco med DJ Scout - Blokhus Feriecenter

Disco on ICE - Blokhus Skøjtebane

Elsk Yoga med Kirsten*

Fastelavns Balladeruten i Gatewayen

Fitness - Blokhus Feriecenter

Glas Workshop med Eva Mose Design - Blokhys Lys

Kaffe & fodbad - Blokhus Salt

Kast katten i tønden på Blokhus Torv

Lav dit eget lys - Blokhus Lys

Lav dit eget urtesalt - Blokhus Salt  

MTB-træning i små grupper med Saltum Trim

Museum for Papirkunst - Papirklip til fastelavnsris

Padel hos Blokhus Golfcenter*

Pay and Play hos Blokhus Golfcenter*

PGU Runners - Løberute

Ravjagt med Badass Biology*

Ridetur i terræn på islandske heste omkring Fårup*

Sauna i vandkanten*

Saunagus med havblik*

Skattejagt - Blokhus Salt

Skovtur med Badass Biology*

Skøjteløb på Blokhus Skøjtebane 

Skøjteshow m. skøjteprinsesserne - Blokhus Skøjtebane

Trækketure for de mindste i Fårup Skov*

Vinterbadning med Søstjernerne

Vintervandring med Fodslaw Jammerbugten

Wellness - Blokhus Feriecenter

❄❄AA

*Husk af booke tid
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BEMÆRK at nogle af aktiviteterne kræver forud booking. Se skemaet med* Der tages forbehold for restriktioner/nedlukning vedr. Corona.

Kaffe og fodbad hos Blokhus Salt 
(alle dage kl. 10-17)
Forkæl dine fødder efter en god gåtur i området. Fod-

bad tilsat Blokhus-badesalt og frisklavet kaffe/te/sodavand til 
ganen. Kr. 30 pr. person. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 
Pandrup.

Lav dit eget lys 
(alle dage kl. 10-17.15)
Tag familien med og brug et par timer på at lave jeres 

egne lys i den store selv-dyp afdeling. Kr. 3 pr. væge, kr. 10 pr. 
starterlys og efterfølgende kr. 8 pr. 100 g paraffin. NB: Lysdyp-
ning skal påbegyndes senest kl. 14.30. Der kan opstå ventetid i 
ferieperioder. Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 Blokhus.

Lav dit eget urtesalt hos Blokhus Salt
(alle dage kl. 10-17)
Her kan du blande dit eget urtesalt. Kr. 40 pr. saltbøtte - 

3 bøtter kr. 100. Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup.

MTB-træning i små grupper
med Saltum Trim

Saltum Trim inviterer turister, gæster og sommerhusejere til 
en tur på MTB onsdag den 16. februar kl. 18.30 (uge 7) og ons-
dag den 23. februar kl. 18.30 (uge 8). Pris: Gratis. Sted:  Nols 
Hytten, Nolsvej 19, 9493 Saltum. Krav til udstyr: Cykel, hjelm 
og godt lys. Forplejning: Saltum Trim er vært ved gratis kaffe/
kage kl. 20.20. Arr.: Saltum Trim

Glas Workshop med Eva Mose Design 
Kom og vær kreativ med glas. Uge 7: 18+19/2 kl. 13-17 samt 
uge 8 21+22+23+24+25/2 kl. 13-17. Hvad med at lave en ugle, kat eller et hus? 
Men slip gerne fantasien løs, det er snart påske så måske en lille påskekylling. 
Kr. 100 pr. figur du laver. Mød op i Blokhus Lys, Ilsigvej 19, Hune, 9492 Blokhus. 
Arr.: Blokhus Lys

❄❄HH
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Kast katten i tønden  
(19-20/2 kl. 9-19)

Kan du kaste katten helt op i tønden? Hent en gratis ”kat” i 
Spar Blokhus og prøv om du kan kaste den helt op i tønden. 
Tønden hænger i næsten 3 meters højde på scenen. Noter 
kontaktdata på katten inden du kaster. Mandag den 21/2 
trækkes der lod om et Jammerbugt Gavekort på kr. 300 
blandt alle de katte der er i tønden. Vinderen får direkte 
besked. Gratis. Maks. 1 ”kat” pr. barn. Aldersgrænse 15 år. 
Sted. Scenen Blokhus Torv. Arr.: Erhvervsforeningen Desti-
nation Blokhus.
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Padel hos Blokhus Golfcenter 
(alle dage kl. 7-22)

Prøv den populære nye ketchersport Padel, som er en kombi-
nation mellem squash og tennis, og som spilles på en delvist 
lukket bane med fire spillere. Booking af bane og priser på: 
matchi.dk søg på Blokhus Golfcenter (i find spillested) og søg 
herefter dato. Sted og arr.: Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 
115, 9490 Pandrup.

PGU Runners – løbetur 
i Blokhus Klitplantage

PGU Runners løber fra P-pladsen v/Gateway Blokhus torsdage 
og søndage i uge 7 og 8, torsdage er med start kl. 18, og det 
anbefales at medbringe pandelampe eller lignende. Søndage 
er med start kl. 10. Gæsteløbere er velkomne, altid hyggeligt 
at løbe sammen. Der er plads til alle. Vi løber i forskellige 
fartgrupper. Arr.: PGU Runners.

Museum for Papirkunst
(alle dage kl. 10-16)

Besøg Museum for Papirkunst alle ugens dage i uge 7 og 8 kl. 10-16 
- også om mandagen. Her kan du lave pynt til dit fastelavnsris i papir-
værkstedet. Børn der kommer fastelavns-udklædt, kommer gratis ind 
i uge 7 og uge 8. Du kan lege med museets papirteater inde i papir-
værkestedet og lave dit eget. Og så er det sidste chance for at opleve 
papirteater-udstillingen. 
Søndag den 20. januar kl. 13-14 er der foredrag med Per Brink Abra-
hamsen, om papirteater og hans samarbejde med H.M. Dronningen. 
Sted og arr.: Museum for Papirkunst, Ilsigvej 2, Hune, 9492 Blokhus.

❄❄NN
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Pay and Play hos Blokhus Golfcenter 
(alle dage kl. 9-16)

Prøv den udfordrende 9-hullers korthulsbane både med 
par 3 og par 4 huller samt vandhuller, doglegs, mounts og 
perfekte greens. Ingen krav om medlemskab. Mulighed for 
lektion for nybegyndere. For priser og booking, se: blokhus-
golfcenter.dk I tilfælde af frost kan banen være lukket, tjek 
derfor på FB: Blokhus Golfcenter inden I kører hjemmefra. 
Arr.: Blokhus Golfcenter, Hunetorpvej 115, 9490 Pandrup.

❄❄PP

Ravjagt med 
Badass Biology  

(torsdag den 22. og  
torsdag den 24. kl. 19-21)
Denne aften må du overtale mor 
og far til at komme lidt senere i 
seng end normalt, for ikke at gå 
glip af en spændende skattejagt på stranden med UV-lam-
per! Det er vinter og vandet er koldt, så ”havets guld” flyder 
og skylles ind på stranden. Vi håber på storm, for så skyller 
de store stykker ind. Badass Biology tager dig med på rav-
jagt i mørket, hvor det lilla lys hjælper med at finde de fine-
ste ravklumper i sandet og vandkanten. Når der er gevinst, 
lyser ravet op på magisk vis blandt de andre mørke sten.
Pris kr. 80 pr. deltager inklusiv 1 ravlygte pr. person. 
Begrænset antal pladser. Tilmelding pr. tlf. til 40 54 10 97, 
oplys antal deltagere. Betaling kontant eller pr. MobilePay. 
Alle lygter afsprittes før brug og der afholdes den nødven-
dige afstand. Mødested: Ved Fiskernes Hus, Blokhus Strand, 
9492 Blokhus. Husk fornuftigt tøj og sko til kulden.
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BEMÆRK at nogle af aktiviteterne kræver forud booking. Se skemaet med* Der tages forbehold for restriktioner/nedlukning vedr. Corona.

Ridetur i terræn på islandske heste 
omkring Fårup

Tag med på denne sjove ridetur i terrænet omkring Fårup. 
Sammenlagt varer turen 2 timer inkl. klargøring af hestene - 
hvor 1,5 time er på hesteryg. Turen er for ryttere over 7 år, som 
har mod på at ride selv. Medbring fornuftigt tøj og fodtøj, som 
passer til vejret. Alle ryttere skal ride med hjelm, og der kan 
gratis lånes ridehjelme til turen. Turen skal være booket via 
https://shop.faarupsommerland.dk/ se fanen rideture og betalt, 
inden rideturen via mobilepay: 646362. Ryttere må max. veje 
100 kg og turen er på eget ansvar. Booking sker gennem Fårup 
Sommerlands hjemmeside. Pris: kr. 350 pr. person. Sted: Fårup 
Sommerland. Arr.: Fårup Sommerland.

Skattejagt hos Blokhus Salt 
(alle dage kl. 10-17)

Vær med i skattejagten, hvor du skal finde, det gemte salt. 
Arr.: Blokhus Salt, Helledivej 9, 9490 Pandrup.

Skovtur med Badass Biology 
(torsdag den 24. kl. 13-15 
+ 1 time til snak og kig på skind)

Er der liv? Om vinteren ligner skoven umiddelbart, at den sover 
i kulden, men hvad hvis man kigger under mosset, eller graver 
lidt ned under den gamle træstub? Har du set, hvilken fugl der 
sidder og pudser sig? Har du mærket varmen fra en myretue? 
Kom med Badass Biology på vintertur i skoven og vær med til 
at finde alt det, der tilpasser sig kulden, og lever videre hele 
vinteren igennem. Vi kigger efter spor, og er vi rigtig heldige, er 
der måske sne! Vi slutter af med en lun snack og en spændende 
udstilling med kranier, skind og knogler fra skoven dyr.
Gratis, tilmelding pr. tlf. til 40 54 10 97, oplys antal deltagere. 
Mødested: Gateway Blokhus, ved legepladsen.

Sauna 
i vandkanten

Almindelig sauna med havudsigt på stranden i Blokhus. 
Skøn måde at prøve sauna kombineret med et kold gys i 
Vesterhavet. For hele familien. Pris: kr. 75 (10 pladser). Køb 
billet her www.saunahytten.dk/events Se skema for hvilke 
dage der er sauna i vandkanten. Arr. Aalborg Outdoor

Saunagus 
med havblik 

Selvforkælelse i fantastiske omgivelser: Oplevelsen giver et 
stort velvære, virker udrensende og tilfører fornyet energi. 
Gus-session består af tre forskellige gus-oplevelser kombi-
neret med et forfriskende dyp.
Pris: kr. 150 (8 pladser). Køb billet her www.saunahytten.
dk/events  Se skema for hvilke dage der er saunagus med 
havblik. Arr. Aalborg Outdoor
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Skøjteløb på Blokhus Skøjtebane 
(alle dage)

Prøv Danmarks vel nok hyggeligste skøjtebane 
i hjertet af Blokhus. Det er gratis at anvende ba-
nen, hvis man medbringer egne skøjter. Skøjte-
leje kr. 50 pr. par for 55 min. Blokhus Skøjtebane 
åbningstiderne i uge 7 og 8: mandag-torsdag:  
kl. 10-20 & fredag-søndag: kl. 10-21. Sted: Blok-
hus Torv, 9492 Blokhus. Arr.: Spar Blokhus.
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Wellness 
(alle dage kl. 7-21)

Relaxområde med spabad, tyrkisk bad, fællessauna og flere bassiner 
med forskellige former for vandmassage. Ingen adgang under 15 år.  
Kr. 50. Arr.: Blokhus Feriecenter, Høkervej 5, 9492 Blokhus

❄❄ÅÅ

Skøjteshow  
med skøjte- 
prinsesserne 
(den 18. og 22.)
Lad dig betage når de dygtige skøjte- 
prinsesser indtager isen fredag den  
18/2 kl. 17-18 (uge 7) & tirsdag  
den 22/2 kl. 14-15 (uge 8) med et  
fortryllende skøjteshow. Gratis.  
Sted: Blokhus Skøjtebane, Torvet,  
9492 Blokhus. Arr.: Spar Blokhus.

Træktur med  
islænderheste  

for de mindste i Fårup Skov
I kommer til stalden v/Fårup  
Sommerland og er med til at strigle og  
sadle hesten op. Trækturen foregår rundt i Fårups Skov. Det er 
en super mulighed for kvalitetstid, da man selv skal have en 
voksen med til at trække hesten. Alder: for alle. Varighed ca. 1 
time. Tempo: skridt. Turene skal bookes inden på https://shop.
faarupsommerland.dk/ se under fanen rideture. Pris kr. 95 pr. 
person. Arr.: Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, Blokhus

Vinterbadning med Søstjernerne 
(alle dage kl. 8)

Spring i bølgen blå med Søstjernerne. Følg tidens trend og start 
dagen med en frisk tur i det brusende Vesterhav. Sted: Nedenfor 
Sømærket på Blokhus Strand. Arr.: Søstjernerne.

Vintervandring med Fodslaw Jammerbugten
(tirsdag den 15. + 22. kl. 10-12)

Fodslaw Jammerbugten inviterer med på en skøn vandretur 
i det smukke landskab. Oplev det barske klitlandskab og den 
fortryllende vinterskov. Gratis. Ikke egnet for gangbesværede. 
Varighed ca. 2 timer. Medbring vand. 
Mødested: Springvandstorvet i Blokhus. 
Arr.: Fodslaw Jammerbugten i samarbejde 
med Erhvervsforeningen Destination Blokhus.

❄❄ZZ
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BEMÆRK at nogle af aktiviteterne kræver forud booking. 

Der tages forbehold for restriktioner/nedlukning vedr. Corona.


