AKTIV
AFSLAPPENDE
OPHOLD

Træningslejre
i alle idrætsgrene
Finpuds træningsformen og ryst holdet sammen.
• F
 aciliteter til fodbold, håndbold, tennis,
badminton, gymnastik, volleyball og svømning
• O
 gså mulighed for mtb, tennis, bordtennis,
klatring, golf, ridning, skydning og løb
• F
 ra junior- til seniorhold fra forskellige
serier og divisioner
• M
 ulighed for fuld forplejning, servicepakke
samt hjælp til planlægning

Ophold for lejrskoler
og efterskoler
Ryst klassen sammen og få en fantastisk
oplevelse for livet.
• U
 endelige muligheder for lærerige og
unikke seværdigheder
• N
 em adgang til smuk natur, skov og hav
• Hjælp til planlægning af program – 35 års erfaring
• F
 avorable priser for skoler inkl. fuld forplejning
Mulighed for udflugter til: Thylejren / Bunkermuseum Hanstholm /
Nordsøen Oceanarium / Testcenter Østerild / Fårup Sommerland /
Thisted Bryghus / Kunsten Museum / Aalborg Zoo.

Vandring i
smuk natur
Elsker du at vandre? Så er Vandreferie
ved Jammerbugten noget for dig!
• V
 andring på stier i plantager, skove
og langs hav
• O
 plev Fosdalen, Svinkløv, Bulbjerg
og Vester Thorup Klitplantage
• 4
 -dages ophold med overnatning,
forplejning og transport
• O
 gså mulighed for vandring på
egen hånd eller efter aftale

Billig overnatning
på vandrehjem
Brug Idrætscenter Jammerbugt i Fjerritslev som
jeres base i Nordjylland. Bo billigt og fleksibelt.
Alene, som par, familie eller en større gruppe.
• V
 ærelser med eget wc, bad, TV og gratis WiFi
• 200 komfortable sovepladser i alt
• Gratis brug af idrætscentrets faciliteter
• M
 ulighed for at medbringe renlige kæledyr
• P
 erfekte rammer til ferie, familietræf og fester

Husk at følge os på Facebook
Skagen

Fårup
Sommerland
Thorup Strand
Bunkermuseum
Hanstholm
Klitmøller Strand
(Cold Hawaii)

Svinkløv Badehotel

Fjerritslev

Aalborg

Idrætscenter Jammerbugt ligger i hjertet af Fjerritslev
i Nordjylland – tæt på skov, hav og utallige oplevelser.
Vi går langt, for at ønskerne til jeres ophold går i
opfyldelse – og hjælper gerne med inspiration og
planlægning af et perfekt program.

Læs mere på idrætscenterjammerbugt.dk eller
kontakt os på tlf. 98 21 11 90 eller info@icjb.dk

Brøndumvej 14-16
9660 Fjerrritslev
Tlf. 98 21 11 90
info@icjb.dk
idrætscenterjammerbugt.dk

