Familien på cykel

CYKELPAKKEN INDEHOLDER
For 4 personer

Oplev smukke Stevns med familien.
På cykel rundt til klint, skov og strand.

2 overnatninger i 30m2 hus med eget
køkken og bad.
Linnedpakker * Slutrengøring

Oplev Stevns på panorama-turen

Eller dagen kan bruges til afslapning,

”Drama på klinten” Vælg mellem 22

hvor benene hviler, et besøg til vores

kilometer

kilometer.

dejlige badestrand, bare 500 meter

1x minigolf

Mulighed for mange stop undervejs,

væk, eller slentretur på havnen i

Kort og materiale på en dags cykeltur

hvor børnene kan lege og udforske

Rødvig.

”Drama på klinten” 22 eller 42 km.

naturen, f.eks Boesdal Kalkbrud,

Kaffe/te, sodavand med hjemmebag
ved ankomst.
2x morgenmad

eller

42

Højerup Kirke eller Stevns Fyr.

Tilbage til Rødvig Ferieby, efter

I

(1/7-10/8)

dagens spændende oplevelser. Måske

tilbydes aktiviteter for børn og

skal der afvikles en familiedyst i

forældre hver dag fra kl. 11.00 til

minigolf, inden aftensmaden kan

TILKØBSMULIGHED

14.00 ved Stevns museum i Højerup.

tilberedes på vores grill og nydes i

Ekstra person: 200,- (max 6 pers. alt)

Efterfølgende er der mulighed for

tipien, hvor I hygger jer i stearinlyset

Madpakke pris 70,- pr.person

guidet tur på Stevns Klint fra kl. 14.00

skær med knitrende brænde på bålet.

Leje af cykler. 75,- dkr./dag pr. cykel

til kl.15.00.

Leje af cykelanhænger. 50,- pr.dag

Hjalhgoæa gjhkaslhgosh ahfhujebg h

Pris: pr. person ved 4 personer
Maj, juni, sep, okt: 575,- dkr/person.
Juli, august: 625,- dkr./person

sommerperioden

et dolore magna aliquam. Ut wisi

Strandgabsvej 29 4673 Rødvig

Tlf. 23237484

enim ad minim veniam, quis. Brevitas

Ring

dolore, refero, torqueo valde ea vero

sammensætter vi jeres ophold hos os,

E-mail email@roedvigferieby.dk

antehabeo sit autem occuro, adsum.
Luptatum magna volutpat distineo
vel, nobis ingenium multo, epulae
quidne vindic dolor ipso. Sino sudo
augue, sagaciter ventosus pertine

eller

skriv

til

WWW.ROEDVIGFERIEBY.DK

lige efter jeres ønsker.

os,

så

