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Vi er medlem af Danhostel    er Du ???? et gyldigt vandrerkort giver 10% på overnatningen. 

Husk at besøge Universe - www.danfossuniverse.com 
 

Danske bank: Reg.: 3227 Konto 7530 100 698 IBAN konto: DK85 300 075 301 006 98 
Sydbank Flensborg: BIC: SYBKDE22 IBAN.: DE37 215 106 001 853 710 006 Konto: 185 37 100 06 

 

 

 

 

 

Kære skole klasse med sen afrejse eller bare til inspiration 

 

Vi kan se at flere af Jer har fået et afrejse tidspunkt der ligger om eftermiddagen. 

Da I jo har været her hele ugen med mange lyse aftener, hvor I flittigt har brugt vore 

legeredskaber, er det begrænset hvor spændende det vil være i bare at ”lege” 

 

Nogle af Jer vil sikkert også allerede have et program til denne ekstra dag? 

 

Har I ikke kan vi tilbyde: 

 

1. Et teambuilding program inkl. klatring 

2. Et mountainbike program – banen ligger 15 minutter på gåben    

3. ridning. Sønderborg ride center ligger ved siden af 

4. Eller bare leje cykler og cykle en tur??  Lejes 300 m. hen af gaden. 

5. Gåtur  i skov og strand. 

6. gå til solcelleparken og vikingehuset – man kan bestille foredrag 

7. Ulkebøl kirke med den kendte Antwerpen altertavle ( 3 fløjet) 

 

Vedhæftet er også et kort omkring, hvad vi har lige om hjørnet, i 10-15 minutters 

gåafstand fra vandrerhjemmet. 

 

 

Ligeledes tilbyder vi, at I smører madpakke om morgenen og skriver navn på og vi 

sætter dem på køl, I får dem når I kører. 

 

Ønsker I et måltid ved middagstid kan vi f. eks. tilbyde pizza og saft til 65 kr. 

 

Har I spørgsmål er I velkommen til at maile. 

 

Med venlig hilsen 

Team Danhostel Sønderborg Vollerup 
      

 

 

 

http://www.danhostel-sonderborg-vollerup.dk/filer/kort.JPG

