
Tilbud til lejrskoler, hytteture samt 

skoleudflugter. 

Randers Fjord Feriecenter kan tilbyde utraditionelle 

rammer til Skolens/Lejrskolens aktiviteter.  

  

Der er mulighed for både døgn- og dagsprogrammer, 

da feriecenteret også tilbyder overnatning i ferielej-
ligheder, campingvogne, 1.salen i yurten, pavillonen 
eller i egen campingvogn, autocamper og eget telt. * 

Mødelokalerne findes i den spændende yurt. 
Derudover kan der lejes en pavillon med køkken. 

Plads til spisning og gruppearbejde. Bygningerne 
egner sig til skole- og personaleudflugter samt 
hytteture med fokus på udendørs aktiviteter. Vi har 
fokus på at bruge Naturpark Randers Fjord aktivt i 
vores arrangementer. Mødefaciliteter. Projektor, 
flip over samt musikanlæg. 

 

Forplejning. 
Der kan bestilles morgenmad, frokost, aftensmad, 
frugt og grønne snacks og hvad i ellers ønsker. 

Produkterne er så vidt muligt økologiske. * 
 

 

Teambuilding. 
Der er masser af plads til teambuilding, hvor det 
sociale samvær er i centrum. Vi har tidligere 
beskæftiget os en del med teambuilding og kan 
komme med input til jeres dagsprogram, som 

primært er inspireret af naturen, eller indendørs 
aktiviteter i pavillonen. Vi har altid en backup plan. 
 
Vi har erfaring med planlægning af arrangementer, 
som vi matcher med jeres behov og ønsker. * 
 
Udendørs aktiviteter hos os. 

Der kan spilles beachvolley og andre boldspil og 
udendørsspil. Det er muligt at benytte bålhytten 

samt de små og store bålsteder inkl. snobrøds-
stænger, bålpander og gryder. Vi kan vejlede om 

egnens spiselige planter eller tage med ud og finde 
urter og planter i engen til en dejlig bålsuppe. Du 

kan bage bålboller med urter. Vi kan fiske fra T-
broen i Uggelhuse, hvor der er skrubber og aborrer. 
Vi har gode madopskrifter til rådighed.  

Aktiviteter i Naturparken. 
I kan også sejle i kano, vi har 9 stk. med plads til  

29 personer i alt. Ellers tag udfordringen op med 
skinnecyklerne fra vores trinbræt ved Caféen. Har I 
andre ønsker, kan vi være behjælpelige med andre 
oplevelser og aktiviteter i fællesskab. * 

Øvrige faciliteter. 
Køkkenfaciliteter, mulighed for at leje en stor gasgrill 
med 6 brændere, samt en mindre gasgrill. Vi har en 

grill med rygefunktion, der fyres op med træpiller.  

Kapacitet. Lokaler. 
Yurten har siddepladser til 60-70 personer i stueplan. 
På anden sal er der 8 små caféborde og stole til. På 
tredje sal er der et stort bord med plads til 10 
personer. Pavillonen har plads til 60-70 personer.  

 

   

Kapacitet overnatning. Der er plads til:  
30 personer i yurtens 1.sal, åben/fælles sovesal.  
22 personer i ferielejlighederne.  

20-40 personer i pavillonen, åben/fælles sovesal. 
14 personer i campingvognene.  
  5 personer i primitiv overnatning i bålhytten, samt 
plads til egne campingvogne, autocamper og telte.  
 
Toilet- og øvrige bygninger ses på hjemmesiden. 

Der er også café med mange udendørs siddepladser. 
Der er køkken i pavillonen til fri afbenyttelse, hvis du 

ønsker at stå for madlavningen selv. Vi har også 
udekøkken til rensning af fisk. 

* Vi laver en aftale der passer jeres specifikke behov.  
 
Kontakt os om et tilbud til jeres næste udflugt. 

Med venlig hilsen 
Kaj Sunesen. Mobiltelefon 30 25 86 43. 
 
 

 

Randers Fjord Feriecenter 
Kærvej 38, Uggelhuse, 8960 Randers SØ.  
Kontakt: Kaj Sunesen. Mail: post@randersfjordferie.dk   
http://www.randersfjordferie.dk/ 
http://www.randersfjordferie.dk/cafe-menu/  

mailto:post@randersfjordferie.dk

