Førsteklasses ferie
Tæt på Grenaa, lige midt i naturen, med skov, hede og en fantastisk
badestrand som nærmeste naboer, ligger Dronningens Ferieby.
Feriebyen består af 44 feriehuse og er opført af Scleroseforeningen.

Familie eller vennetur?
Du bestemmer om du vil leje et hus
til ferie med familien, weekenden
med veninderne, påskefrokosten
med svigermor, hyggetur med
læseklubben, weekend med
vennerne, et par dage alene med
kæresten eller ...
…. Mulighederne er mange, vi har
rammerne, du har ideen.

Familie, fællesskab og fritid
Førsteklasses huse for alle med behov for god plads og tilgængelighed
På charmerende vis er de arkitekttegnede, sorte træhuse placeret på naturgrunde spredt mellem træerne. Indretningen af husene og feriebyen imødekommer diskret målgrupper med særlige behov. I 2015
blev feriehusene moderniseret med alle tænkelige
finesser og funktionaliteter, som gør jeres ophold let
og problemfrit.
På terrassen er der læ, og her kan I være jer selv og
nyde naturen og stilheden. Selv om husene er ens,
rummer de hver især særlige oplevelser. Originale
værker fra nogle af Danmarks fremtrædende kunst-

Topmoderne
ferieboliger
i naturskønt
område

nere giver stemning og farver i hvert enkelt hus.
I bor tæt på skov og by – lige ved en af Danmarks
bedste badestrande og i et charmerende område
med masser af oplevelsesmuligheder som fx udendørs fitnesspavilloner og legeplads. Der er god
adgang i hele området og til de fælles aktiviteter.
Indretningen af husene og feriebyen imødekommer
diskret målgrupper med særlige behov. Det familiemedlem, som har brug for hjælp, kan i mange tilfælde være selvhjulpen.

75 m2 feriehus + terrasse
Arrow-circle-right Egen P-plads foran huset.
Arrow-circle-right Alle huse har brændeovn og gulvvarme.
Arrow-circle-right Stort soveværelse med to
Arrow-circle-right elevationssenge og direkte
Arrow-circle-right adgang til badeværelse.
Arrow-circle-right B
 adeværelse med bruser, badebænk,
hæve/sænke vask, hæve/sænke senso
wash toilet samt vaskemaskine.
Arrow-circle-right V
 ærelse med udtræksseng (140 cm) og
køjeseng ovenover.
Arrow-circle-right Gæstetoilet.
Arrow-circle-right K
 ombineret stue/køkken: Fuldt
udstyret køkken med komfur, ovn,
opvaskemaskine, køleskab med lille
fryser, hæve/sænke spisebord og
køkkenbord. Service til 8 personer.
Dobbelt sovesofa og Smart-TV i stuen.
Arrow-circle-right Alle huse er røgfri.
Opredning og hjælpemidler kan
forudbestilles:
Loftlift, alm. lift, toiletstol, badebriks,
crosser, kørestol, rollator, galge til sengen,
sengeforlænger, æggemadras.

Fede oplevelser på
Djursland
Feriebyen byder på temaferier og
Djursland på aktiviteter året rundt

I Dronningens Ferieby møder I enestående natur så langt
øjet rækker. Skoven, stranden og heden er nærmeste naboer.
De 44 feriehuse er ”indbygget” i den skønne natur – kun få
meter fra Kattegat med tilgængelig badebro. Husene er
topmoderne og rummer handicapvenlige finesser. Djursland
har det hele: Flot natur, smukke strande og et væld at
attraktioner.

Aktivitetsophold 2021
VI planlægger en række spændende aktivitetsophold i
Feriebyen i efteråret 2021. Alle arrangementer tilpasses
gældende corona-restriktioner.
Her er en liste over de aktivitetsophold
vi har planlagt i år.
Arrow-circle-right Cykeludlejning

Arrow-circle-right Spiller klaver og synger

Arrow-circle-right Dobbeltcykler

Arrow-circle-right Sangaften

Arrow-circle-right Bordtennis/Bordfodbold

Arrow-circle-right Morgenløb

Arrow-circle-right Kreativ workshop

Arrow-circle-right Morgengymnastik

Arrow-circle-right Tegn på skaller og mal glas

Arrow-circle-right Tryllekunstner

Arrow-circle-right Perler, træ mm.

Arrow-circle-right Molbohistorier

Arrow-circle-right Folkedans

Arrow-circle-right F
 ortælling om Mols
og molboer

Arrow-circle-right G
 unnar Mortensen og
Trækfuglene

Information om arrangementerne, datoer og priser kan du finde på
www.dronningensferieby.dk eller hente et løsark i receptionen.
Du er også altid velkommen til at ringe til os og få en snak om,
hvad vi kan tilbyde.

Book dit næste ophold på
www.dronningensferieby.dk eller ring til
Feriebyen på phone 87 58 36 50

BOOK ONLINE PÅ WWW.DRONNINGENSFERIEBY.Dk

Aktiviteter og motion I det fri
Leg og udfordringer til alle aldre
På feriebyens område har vi etableret 3 overdækkede
træningsstationer, som tilbyder alsidig sport og motion i den fri
natur. De er konstrueret til voksne over 14 år. Området byder på
vandre- og cykelruter, hvor motion og naturoplevelse går hånd i
hånd. De største stier er tilgængelige for barnevogne og kørestole.
Glæd jer også til spændende aktiviteter i skoleferierne. Vi står klar
med blandt andet kreativt værksted, kanotur og skattejagt.

Så tæt ligger de mange
attraktioner på feriebyen...
Museum Østjylland, Grenaa (4 km)
Kattegatcentret (2 km)
Djurs Sommerland (26 km)
Ree Park Safari (23 km)
Skandinavisk Dyrepark (21 km)
Fregatten Jylland (31 km)
Glasmuseet Ebeltoft (31 km)
Gl. Estrup Landbrugs- og Herregårdsmuseum (39 km)
Munkholm Zoo (16 km)
Randers Regnskov (59 km)
Vildt mange oplevelser: Se de enkelte attraktioners
hjemmesider vedr. åbningstider og gældende
corona-restriktioner.

Book dit næste ophold på
www.dronningensferieby.dk eller ring til Feriebyen på phone 87 58 36 50
DK-8500 Grenaa
post@dronningensferieby.dk

