
Tag på årets 
sjoveste skoletur



Book 
allerede nu
Det er tid til at få sjove, hyggelige og 
mindeværdige oplevelser sammen.

kun kr. 199 pr. elev
Normalpris fra kr. 280

April
Maj
Juni
Juli
August

September
Oktober

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

Kl. 10.00 - 18.00 Kl. 10.00 - 20.00             Halloween kl. 10.00 - 18.00            Lukket
Vandland åbent 5. juni - 22. august

Gratis entre til 1 lærer pr. 10 betalende elever

Tilbuddet gælder på hverdage markeret med grå i skemaet herunder.

Få entrebilletterne tilsendt på forhånd, og gå direkte ind i parken.
I betaler kun for de entrebilletter, der indløses på besøgsdagen.

Skolepris kr. 199 pr. elev ved min. 10 betalende elever.

Normalpris fra kr. 280 pr. person ved min. 20 betalende personer.

Vandland åbent 5. juni - 22. august



Spis sammen i parken
Reserver bord ved de store grill selv-områder, og spis jeres medbragte mad sammen. 

I kan også forudbestille f.eks. burgermenuer, Pizzabuffet inkl. fri sodavand.

Vi sammensætter dagen efter jeres ønsker!

Priser for mad gælder ved minimum 20 personer, og skal bestilles i forvejen.



Voksne    kr. 175
Børn u/12 år  kr. 99
Børn u/6 år   kr. 69
Børn 0-2 år  Gratis

Inkl. fri sodavand

Stort udvalg af hjemmelavede, stenovnsbagte pizzaer

Bruschetta
Tomat/basilikum, Fynsk rygeost/laks

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

Frisk pasta 
Hjemmelavet pesto, tomatsauce, kødsauce

Pastasalat
Vegetar eller kylling

Lasagne
Oksekød, tomatsauce, ost

Salat
Bl.a. tomatsalat, cæsarsalat

Tilbehør
Hvidløgsolie, chiliolie, pesto, aioli, creme fraiche dressing

Brød og smør

Pizza
-buffet



Burgermenu
Inkl. pommes frites og sodavand

Pr. menu   kr. 87
Texas BBQ  + kr. 8

Texas BBQ
2 x bøf, 2 x ost, salat, løg, syltet agurk, tomat, BBQ dressing

Cowboy
Bøf, ost, salat, løg, syltet agurk, tomat

Chicken
Paneret kylling, salat, løg, tomat

Vegetar
Vegetarbøf, ost, salat, løg, tomat



Kun kr. 35 pr. stk
(Normalpris kr. 55)

Skal bestilles på forhånd

Forlystelses
-foto

Giv eleverne et uforglemmeligt minde med  
hjem fra dagen. 

Med en foto-billet kan eleverne vælge et 
forlystelsesfoto fra en valgfri forlystelse:

Piraten, DrageKongen, Juvelen, Skatteøen, Thors Hammer, 
 Long Cun Expedition, Traktorerne eller Den Vilde Hønsejagt.



Vi glæder os til at se jer
Bestil 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


