
 

 

 

FÅRUP SOMMERLAND ”en forårsdag i skoven” 

                                                                                    

Fårup Sommerland har inviteret foreningens medlemmer til en pragtfuld 

oplevelsesdag. 

Hvornår: Arrangementet er søndag, den 22. april 2018, weekenden før parken 

officielt åbner.   
 

Vejret: FCB sørger som sædvanlig for at det er et herligt vejr, men pessimister har jo 

lov til at medtage en paraply eller regnslag.   
 

        Hvad skal vi have med: Ingen ting, ud over godt humør og så måske penge til en is, 

sodavand, kaffe eller souvenir.  

Skal vi have noget at spise: Ja, det er jo nok nødvendigt. FCB bestiller og betaler 

en lækker buffet i Restaurant Oasen og her kan der spises mellem kl. 11,30 og 13,00. 

Der er også en sodavand/juice/øl til hver. 

Hvornår skal vi ankomme: I skal ankomme mellem kl. 10:30 og 10:45 og møde 

repræsentanter for FCB som står uden for hovedindgangen (har et FCB banner med) 

og de udlever indgangsbillet samt et badges som skal bruges i parken, blandt andet 

som indgang til Oasen. Parken lukker på dagen kl. 16:00. 

Hvem må deltage: Invitationen gælder det behandlede barn, søskende under 18 år, 

og forældre samt selvfølgelig familier der har mistet. 

Adresse: Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus.   

Betaling: I skal som sædvanlig ikke betale for noget som helst. Andet end hotel hvis 

I vælger det. Jf. nedenfor. 

Hvilke oplevelser: Fårup Sommerland er spækket med sjove og spændende 

forlystelser og mængden gør det umuligt at nævne i invitationen. Gå i stedet ind på: 

www.faarupsommerland.dk og kig nærmere og glæd dig til oplevelserne.  

Overnatning: Igen i år vil der være mulighed for at overnatte på det nye hotel Fårup 

til en helt speciel pris. En overnatning vil koste 800 kr. for op til 4 personer. Ekstra 

opredning for 1 person for 250 kr. Der er ikke voldsom mange værelser, så skynd dig 

at ringe på tlf. 9673 9207. Det er først til mølle princippet der gælder. Overnatning er 

for jeres egen regning. Det er muligt at overnatte fra lørdag til søndag til denne 

specielle pris. Dem der overnatter skal ikke komme ud ved indgangen og hente billet, 

men blot møde op ved Oasen kl. 11:30 og få udleveret madkupon. 

Hvordan og hvornår skal jeg tilmelde mig: Du skal tilmelde dig via hjemmesiden 

cancerbarn.dk med oplysning om antal voksne, antal børn samt børnenes aldre. 

Tilmelding senest 12. april 2018.  (Sidste øjebliks til/afmelding tlf. 23 31 17 87)     

http://www.faarupsommerland.dk/

