
I samarbejde med Dronningens Ferieby i Grenaa og Folkebevægelsen 

for et demensvenligt Danmark, arrangerer vi i forbindelse med den  

nationale demensuge et særligt planlagt ferieophold for mennesker  

med en demenssygdom og deres familie.  

Se mere om lokaliteterne på www.dronningensferieby.dk 

Tirsdag den 9. maj  Kl. 15.00-17.00 Check-in 

Kl. 17.30 Velkomst  

Kl. 18.00 Mulighed for fællesspisning sammen med andre familier. 

Onsdag den 10. maj Hjernetræning, besøg i lokalområdet og vandretur i naturen.  

Torsdag den 11. maj  Tilbud om grupper med forskellige temaer, råd og vejledning og  

foredrag i løbet af dagen.  

Kl. 17.30 Gallamiddag, hvor JAZZ for 2 byder op til sang og dans.  

Fredag den 12. maj Kl. 9.30 Check-ud og farvel. Morgenmad kan tilkøbes. 

Tilmelding efter eget ønske til alle dagenes aktiviteter og måltider.  

Der fremsendes udførligt program efter tilmeldingsfristens udløb. 

Hvis du har behov for hjemmepleje/sygepleje under dit ophold  

kan du læse mere på Norddjurs Kommunes hjemmeside.  

 

Hvis du har spørgsmål eller vil tilmelde dig opholdet, kan du kontakte demensrådgiver  

Helle Thomsen, på mail ht@norddjurs.dk eller pr. telefon  20 45 19 97. 

Sidste bindende tilmelding er den 1. marts 2023. 

PROGRAM 

FERIEOPHOLD 
 - trygt fra A til B 

http://www.dronningensferieby.dk
https://norddjurs.dk/borger-og-selvbetjening/sundhed-pleje-og-aeldre/hjemmepleje/feriegaest-i-kommunen
mailto:ht@norddjurs.dk


3 overnatninger i hus inkl. energitillæg og deltagelse i alle valgfrie aktiviteter .......3.750,00 kr. 

(uanset antal feriegæster i huset)  

Morgenmad pr. person ........................................................................................................................... 50,- kr. 

Frokost pr. person ..................................................................................................................................... 75,- kr. 

Aftensmad pr. person ........................................................................................................................... 150,- kr. 

Gallamiddag for voksne med drikkevarer ad libitum ................................................................ 400,- kr. 

Gallamiddag for børn under 14 år med drikkevarer ad libitum ............................................ 200,- kr. 

Linnedpakke  pr. person (kan medbringes selv) ......................................................................... 140,- kr. 

Drikkevarer sælges til rimelige priser. 

Måltider for børn under 7 år er gratis alle dage. 

 

Morgenmaden nydes i feriebyens centerdel og vil være en let anretning. Den sidste dag vil 

der blive udleveret en morgenmadspakke i huset, til dem der har bestilt. 

Frokosten kan være både smørrebrød, buffet eller sandwich afhængig af dagens aktiviteter.  

Aftenmenuen består af 2 retter mad.  

Til Gallamiddagen vil der være 3 retter og der serveres både øl, vand og vine ad libitum un-

der hele arrangementet i feriebyens festlokale.  

 

Særlige kostbehov kan tilgodeses efter aftale.  

Vi glæder os til at byde jer velkommen  

– tæt på natur og strand sammen med ligestillede! 

PRISER 


