Tag på årets
sjoveste firmatur
Gode tilbud på både entre og lækker mad

Gruppetur
for alle
Velkommen i Djurs Sommerland
Få årets sjoveste dag i Nordens største sommerland.
Glæd jer til 9 temalande, Danmarks største rutschebaner,
det kæmpestore Vandland og over 60 sjove forlystelser
for både små og store legebørn.

Gode tilbud til firmaer
I får en hel dags oplevelser til særlig firmapris
- jo flere deltagere, jo billigere bliver entrebilletten.
Bestil i god tid - I betaler kun for de entrebilletter, der
indløses på dagen.
30. april - 20. juni 21. juni - 24. oktober
Normalpris

kr. 280

kr. 299

Fra 20 - 99 pers.

kr. 260

kr. 280

Fra 100 - 249 pers. kr. 250

kr. 270

Fra 250 - 499 pers. kr. 240

kr. 260

Over 500 pers.

Kontakt os for tilbud

Gratis entre for børn 0-2 år. Entre og mad afregnes samlet for hele gruppen.
Det endelige antal deltagere kan justeres helt frem til 10 dage før besøget.
Der tages forbehold for prisændringer.

Priser for entre, mad,
forlystelsesfotos og Djurs Dollars
gælder ved minimum 20 personer
og skal bestilles i forvejen.

Spis sammen i parken
Hyg jer med lækker mad
Vælg mellem et stort udvalg af morgenmad, frokost og aftensmad

Stor

Morgenmads
-buffet
Kom godt fra start
Start dagen sammen med en stor morgenmadsbuffet
kl. 9.00, og vær klar til at prøve forlystelserne, når
parken åbner kl. 10.00.

Græsk yoghurt
Müsli
Rundstykker
Rugbrød
Pålæg

Skinke, ost, rullepølse, Nutella, marmelade

Scrambled eggs
Sprød bacon
Stegte pølser
Wienerbrød
Frugt

Melon, ananas

Te og økologisk kaffe
Økologisk juice
Æble, appelsin

Voksne 			
Børn u/12 år		
Børn 0-2 år		

kr. 85
kr. 60
Gratis

Western
-buffet
Lækkerier for enhver smag

Sprød salat med rejer og asparges

Salat, rejer*, asparges, citron, tomat, thousand island dressing

Skaldyrssalat

Skaldyr, sprød salat, peberfrugt, citron, dild, grønne asparges

Bruschetta

Surdejsbrød, tomat, hvidløg, hampeolie fra Møllerup Gods, honning fra Djursland

Grillstegt kalkun

Med bagte danske tomater

Voksne 			
Børn u/12 år		
Børn u/6 år 		
Børn 0-2 år		

kr. 175
kr. 99
kr. 69
Gratis

Helstegt oksestriploin

Med bagte bananskalotteløg

Helstegt kalvecuvette

Med bagt gulerod, persillerod og rødbede

Svinemørbrad

Med stegt spidskål og blomkål

Ovnbagt laks*

Med smørsauterede grøntsager

Grønkålssalat

Frisk grønkål, oliven, økologisk Tebstrup gedeost

Cæsarsalat

Husk at bestille drikkevarer

Romainesalat, brødcroutoner, cæsardressing

Blandet grøn salat
Kartofler

Smørristede kartofler vendt i timian, rösti, pommes frites

Sauce

*ASC certificeret - Bæredygtigt fiskeri og opdræt.

Whiskeysauce, pebersauce

Picnickurv
Sammensæt jeres egen frokost
Vælg 7 forskellige ting

Voksne

Børn

Frisk frugt

Frisk frugt

Melon, ananas

Melon, ananas

Brød og smør

Brød og smør

Grøntsagssnacks

Grøntsagssnacks

Gulerødder, agurk

Gulerødder, agurk

Wraps

Wraps

Tortilla, kylling, salat

Tortilla, kylling, salat

Hjemmelavet hummus

Hjemmelavet hummus

Bresaola

Minifrikadeller

Tyndskåret oksekød

Hjemmelavet Mojo
Stærk peberfrugt dip

Cherrytomater
Kartoffelsalat

Hjemmelavet
oliventapenade

Voksne			kr. 115
Børn			kr. 65
Ekstra tilvalg		

Lufttørret skinke

Den valgte sammensætning vil
gælde for hele selskabet.

kr. 15 pr. stk.

Husk at bestille drikkevarer

Voksne 			
Børn u/12 år		
Børn u/6 år 		
Børn 0-2 år		

kr. 175
kr. 99
kr. 69
Gratis

Pizza
-buffet
Inkl. fri sodavand

Stort udvalg af hjemmelavede, stenovnsbagte pizzaer
Bruschetta

Tomat/basilikum, Fynsk rygeost/laks

Antipasti

Bl.a. lufttørret skinke, bresaola, oliven, asparges, artiskokker, jalapeños

Frisk pasta

Hjemmelavet pesto, tomatsauce, kødsauce

Pastasalat

Vegetar eller kylling

Lasagne

Oksekød, tomatsauce, mozzarella/gouda

Salat

Bl.a. tomatsalat, cæsarsalat

Tilbehør

Hvidløgsolie, chiliolie, pesto, aioli, creme fraiche dressing

Brød og smør

Sandwich
-buffet
Nem og hurtig frokost
Hyg jer med en buffet med lækre sandwich,
grøn salat, pastasalat samt friskbagt brød.

Voksne 			
Børn 			

kr. 119
kr. 79

Husk at bestille drikkevarer

Grill
-pakker
Sammensæt jeres egen grillpakke
Vælg 7 forskellige ting

Voksne

Børn

Hakkebøf

Hakkebøf

Burgerbolle

Burgerbolle

3 stk. hot wings

3 stk. hot wings

¼ majskolbe

¼ majskolbe

Kartoffelsalat

Kartoffelsalat

Blandet grøn salat

Voksne			kr. 109
Børn			kr. 75
Ekstra tilvalg		

kr. 15 pr. stk.

Blandet grøn salat

Med creme fraiche dressing

Med creme fraiche dressing

Pølsebrød

Pølsebrød

Grillpølse

Grillpølse

Ostepølse m. chili

Brød og smør

Svinekotelet
Spareribs
Oksesteak
Husk at bestille drikkevarer

Salat

Babyspinat, vandmelon,
økologisk Tebstrup gedeost

Brød og smør

Den valgte sammensætning vil
gælde for hele selskabet.

Smørrebrød
Klassisk dansk frokost
Vælg mellem
3 stk. uspecificeret smørrebrød eller vælg selv

Kartoffel

Danske kartofler, fynsk rygeost, bacon, danske ærteskud

Æg & Rejer

Økologisk æg, rejer*, asparges, dild

Hønsesalat

Hønsesalat, bacon, asparges, rødbedespirer

Fiskefilet

Fiskefilet, rejer*, remoulade, økologisk citron

Roastbeef

Roastbeef, pickles, peberrod, tomat

3 stk. uspecificeret

kr. 110

Pr. stk.

kr. 40

Husk at bestille drikkevarer
*ASC certificeret - Bæredygtigt fiskeri og opdræt.

Kagebuffet
Lækkerier til den søde tand
Hyg jer med et stort udvalg af op til
5 forskellige, lækre kager.
Inkl. økologisk kaffe, te og saftevand ad libitum.

Børn og voksne
kr. 75

Sandwich
til hjemturen
Hurtig snack til hjemturen
I kan vælge mellem:
Skinke & ost
Kylling & bacon
Røget laks

Pr. stk.			

kr. 39

+ Kildevæld®

kr. 10

Ekstra gode tilbud til jer

Forlystelses
-foto
Giv deltagerne et uforglemmeligt minde med
hjem fra dagen.
Med en foto-billet kan deltagerne vælge et
forlystelsesfoto fra en valgfri forlystelse:
Piraten, DrageKongen, Juvelen, Skatteøen, Thors Hammer,
Long Cun Expedition, Traktorerne eller Den Vilde Hønsejagt.

Kun kr. 35 pr. stk
(Normalpris kr. 55)
Skal bestilles på forhånd

Djurs
Dollars
Djurs Dollars er en helt særlig valuta, som kan
bruges ved alle salgssteder i Djurs Sommerland.
Hvis I gerne vil forkæle jeres deltagere lidt ekstra,
kan I købe Djurs Dollars og give dem “lommepenge”.
Så kan de gå på jagt i parkens mange inspirerende
butikker eller købe, hvad de ønsker af is, slik og mad
i løbet af dagen.

I bestemmer selv værdien
af jeres Djurs Dollars
Skal bestilles på forhånd

Ombyt til
Sæsonkort
Som gruppegæster kan I ombytte jeres entrebilletter til
Sæsonkort på besøgsdagen.
Se de mange sæsonkortfordele på de næste sider.

30. april - 20. juni

Kun kr. 419
(normalpris kr. 699)

21. juni - 24. oktober

Kun kr. 400
(normalpris kr. 699)

NYT
Sæsonkortfordele 2021
25% rabat

Mad & drikke

Butik

Pandekager og churros
Popcorn, candyfloss og slush ice
Kaffe, te, varm kakao, sodavand og Kildevæld®
Bland selv softice i Bondegårdsland
Uncle’s Fresh Sandwich and Salads
Pizza- og Westernbuffet efter kl. 14.00

Klippekort med 6 forlystelsesfotos
Leje af trækvogne og trolleys
Leje af garderobeskabe
Guldmønter og sherifstjerner
Rabat på hvert køb over 400 kr. i souvenirbutikker

Læs mere og se betingelser på www.djurssommerland.dk.

Sæsonkortfordele 2021
Rabat til 12 attraktioner

50% rabat på 1 dags-billet hos:

25% rabat på 1 dags-billet hos:

Læs mere og se betingelser på www.djurssommerland.dk.

Åbningstider 2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
April
Maj
Juni
Juli
August
September
Oktober
 Kl. 10.00 - 18.00

 Kl. 10.00 - 20.00

Halloween kl. 10.00 - 18.00
Vandland åbent 5. juni - 22. august

 Lukket

Vi glæder os til at se jer
Bestil firmaturen allerede i dag ved at ringe eller skrive til:
Isabella Busk
Gruppesalg
ib@djurssommerland.dk
Tlf: 23 22 59 61

Dorthe Boesen
Gruppesalg
db@djurssommerland.dk
Tlf: 87 74 61 12

www.djurssommerland.dk

Vi passer på jer!
Læs om vores COVID-19 tiltag i
parken, og hold jer opdateret om de
seneste retningslinjer på
www.djurssommerland.dk/coronavirus

