
Søndag
• Check in på valgte overnatningssted.

Mandag 
 • En dag i kajak på Silkeborgsøerne

Kom med ud på en sjov og lærerig introduktionstur i ka-
jak på Silkeborgsøerne og oplev et stykke af Danmarks 
smukkeste natur. I får en grundig introduktion til kajak, 
roteknikker og sejlads på søerne.

Tirsdag
• Sjov på Golfbanen

På Pay & Play banen i Ry får I mulighed for at snuse 
til golfens spændende verden – kan det virkelig være 
så svært at svinge en golfkølle og lave hole in one? 
Instruktion ved golfinstruktører, spil på bane. 

Onsdag
• Silkeborg på egen hånd

Torsdag
• Adventure dag – på mountainbike i Silkeborgskovene

Tag med på en fantastisk cykeltur i Danmarks største 
skovområde og kør på nogle af de bedste ruter.
Grundig introduktion til mountainbike/dens funktioner. 
Lær en masse seje kørselstricks/teknikker.  Sejltur med 
Hjejlebådene.

Fredag
• Afrejse

Teen Silkeborg
Sommerophold med action og oplevelser for teenagefamilier i uge 28 & 31

V  s  t

I prisen er inkluderet: 5 overnatninger* Pay & Play på Golfbanen i Ry; instruktion, forplejning, leje af golfud-

styr inkl. 3 bolde, tees, spil på bane. Kajak på Silkeborgsøerne m.Summits.dk ; introduktion, forplejning, leje 

af redningsvest, våddragt, pagaj, kajak. Mountainbike i Silkeborgskovene med Summits.dk ; introduktion, for- 

plejning, leje af mountainbike, cykelhjelm. Sejltur med hjejlebådene one way. Burgermenu med 1 drikkevare på 

Evald Brasserie og cafe.*) Silkeborg Sø- camping/mobilhome 5 pers/ bad/toilet, Bryrup Camping/standardhytte 

4 pers/fælles pool. Danhostel Silkeborg 4 pers. værelse/ bad/toilet/ morgenmad mm. Se mere om priser og find 

link til booking på www.silkeborg.com. Booking senest 8 dage før ankomst.

Adventure -  uge med oplevelser fra 2.958,-pr. person v/ 4 pers.  

På valgfri dag:
Burgermenu på Evald Brasserie og Cafe: 1 burger 
og 1 drikkevare ( stor øl, vand, 1 gl. vin).

Her kan alle være med – nybegyndere som øvede!


