Lejrskole på Danhostel Helsingør
www.helsingorhostel.dk

At tage til Helsingør på lejrskole er en fantastisk ide. Vi har mange gode
oplevelser i byen og ikke mindst i
området. Vores beliggenhed giver jer utallige muligheder for aktiviteter, og det
kommunalt ejede Helsingør
Vandrerhjem ligger inden for gå-afstand af mange undervisningsrelevante og
faglige aktiviteter.
To lejrskoledøgn med forplejning koster fra kr. 550.Vores lejrskolepakke er baseret på 2 overnatninger med morgenmad,
forsmurte frokostboller og aftensmad,
for min.15 personer inkl. en lærer. Medbragt mad kan gratis nydes på
området efter aftale.
Pris pr. person 0.- 6. kl. : kr. 550 (inkl. et lederværelse)
Pris pr. person 7.- 10. kl. : kr. 750 (inkl. et lederværelse)
Ekstra lederværelser kr. 400 pr. nat.
I vil blive indlogeret i egne værelser, tæt på hinanden, men da kun 80% af
vores værelser er med eget bad
og toilet, kan vi ikke garantere bad og toilet på alle jeres værelser.
Vi serverer gratis lærerkaffe fra Strandvejsristeriet, malet på egen mølle. Nyd
den fx i haven, mens børnene hygger sig. Har I lyst til lidt fred om aftenen, til
fordybelse i fx dagbøger eller andet, stiller vi gerne en skolestue med gratis
trådløst internet til rådighed for jer.
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På området har vi masser af gratis faciliteter til sikre udendørsaktiviteter, fx
bordtennis, slackline, petanque, popcorn ved bål, badning fra egen strand,
boldspil på eget aflukket græsareal, eller en vandretur langs stranden til
havnen og det spændende maritime
miljø.
Vi kan opbevare jeres bagage sikkert hvis I ankommer før jeres værelser er
klar, og selvfølgelig
også ved afrejse. Kom evt. gratis hertil med DSB Skolerejser. Vi ligger kun 25
m. fra bus nr. 842 og kun
100 m. fra Højstrup station, som tilgåes via Helsingør station.
Der er også mulighed for at vi kan afhente jeres bagage på Helsingør station
(kr. 350) så I kan vælge
at gå hertil langs vandet. Det er en gåtur på cirka 2 km langs en af de
smukkeste kyststrækninger i
Danmark.

INDHENT TILBUD (tryk her):
Oplys ønsket dato, antal drenge/piger samt antal
lærere. Så vil I inden for fire dage modtage en
bekræftelse, hvis der er ledigt.

Ankomst
Vi tager os af det hele fra I ankommer til I tager af sted. I
skal blot medbringe godt humør og sengetøj/håndklæder.
Tilbuddet inkluderer ankomst når det passer jer, indtagelse
af medbragte madpakker i vores restaurant, saftevand og
vand til maden. Introduktion til huset og Helsingør af jeres
vært Nicolai Stubtoft.
Derefter indlogering på værelser med 4 til 5 sengepladser.
I vil blive indkvarteret så tæt på hinanden som det er
muligt.
Under opholdet
Derefter opfordrer vi til at lejrskolerne benytter sig af de
mange muligheder vi har i byen. Vi giver gerne ideer til
ture på Kronborg, Øresundsakvariet, Søfartsmuseet,
Helsingør bymuseum, Hamlets grav, eller fx Helsingørs
nye kæmpestore multibaneanlæg.
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I haven kan eleverne muntre sig med vores slackline,
petanquebane og udendørs bordtennis. Det er også muligt
at benytte vores boldbane ”Trekanten”, som er et
indhegnet område hvor eleverne kan spille, uden at
lærerne skal bekymre sig om sikkerheden.
Vi tilbyder aftensmad i restauranten, hvor vores køkkenchef
serverer dansk inspireret mad, og selvfølgelig bager
vi vores brød selv. Vi lægger vægt på økologi og at der er
rigeligt af den gode mad.
Om aftenen kan vores bålplads og have benyttes. Vores
bålplads ligger med udsigt over Øresund, med Kronborg
om styrbord og med Sverige i horisonten blot 5 km væk.
Det er muligt at bestille popcorn ved bålet, som I selv
laver. Det plejer at være et stort hit!
Morgenmaden er af lige så høj kvalitet som aftensmaden,
og bliver serveret fra kl. 8.00, tidspunktet aftaler vi ved ankomst..
Eleverne laver selv deres frokostboller fra et frokostbollebuffetbord.

Afrejse
På afrejsedagen skal værelserne forlades senest kl.10,
men I kan blive på vandrerhjemmet ligeså længe I vil og
benytte vores område. Brug fodboldbanerne, haven,
bålpladsen. Spis jeres madpakke på stranden eller hvad I
nu har lyst til.

Nicolai Stubtoft
Vært og Souschef

