
 

 

FÅRUP SOMMERLAND ”en forårsdag i skoven” 

                                                                                    

Fårup Sommerland har inviteret foreningens medlemmer til en pragtfuld oplevelsesdag. 
 

Hvornår: Arrangementet er søndag, den 25. april 2021, 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 for 

sandwich og de udleveres i parken af FCB sammen med drikkevarer. Vi kan desværre ikke 

spise i Oasen hvor vi plejer af hensyn til Corona. Nærmere om udlevering af mad og drikke 

når billetterne udleveres. 

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

repræsentanter for FCB som står i højre side i indkørslen ved hovedindgangen (har et FCB 

banner med) og de udleverer 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. Ligeså er personale fra de børneonkologiske 

afdelinger også velkomne. 

Adresse: Fårup Sommerland, Pirupvejen 147, 9492 Blokhus.   

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 i familieværelse koster 850 kr. for op til 4 personer incl. 

morgenmad. Familieværelse med udsigt 1.050 kr. Ekstra opredning for 1 person for 250 kr. 

Der vil være mulighed for at booke værelser for op til 6 personer. Der er ikke voldsom mange 

værelser, så skynd dig at ringe til hotellet 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.  

Familier der overnatter på hotellet, skal møde op ved receptionen kl. 9:30 hvor en FCB 

repræsentant vil stå klar med billetter og badges. Du skal dog have tilmeldt dig til FCB og 

have fået bekræftelse inden du bestiller overnatning. 

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. 

Corona: Vi ved endnu ikke om der kræves Coronapas(negativ test) Det skriver vi nærmere 

om efter I har tilmeldt jer og når vi kender reglerne.  

Senest tilmelding: senest 14. april 2021.  (Sidste øjebliks til/afmelding tlf. 20 30 09 05)     

http://www.faarupsommerland.dk/

