
WELKOM OP
LANDAL GRØNHØJ STRAND



Beste gast,

We kijken ernaar uit u straks als gast van Landal Grønhøj Strand te ontvangen.

Om u alvast wegwijs te maken hebben wij deze flyer voor u samengesteld. Heeft u 
vragen of opmerkingen, neem dan contact met ons op.

Wij wensen u alvast een goede reis en kijken uit naar uw komst. 

Met vriendelijke groet,
Team Landal Grønhøj Strand

Vergeet niet dat u ons zwembad en 
buitenactiviteiten kunt gebruiken vóór het 
inchecken op de dag van aankomst. De sporthal 
kan alleen worden gebruikt na het inchecken.

Goed om te weten 

Aankomst en vertrek 
U kunt vanaf 15.00 uur inchecken bij de Informatiebalie. Hier ontvangt u uw 
bungalownummer. Als u buiten deze de openingstijden van de receptie aankomt, vind 
je de sleutel en informatie in de kast. Deze zit op de muur aan de rechterkant van de 
ingang van de receptie. De code voor de kast is: 9888#.

Wij verzoeken u voor 10.00 uur uw bungalow te verlaten. 

Betaalmethodes
Op ons park kunt u betalen met Deense kronen, VISA, Mastercard en Maestro.

Valuta 
Denemarken kent haar eigen munteenheid, de Deense kroon. 

TIP!



Internet 
Er is gratis internet in uw bungalow en op de meeste plaatsen op het park.

Huisdieren
Indien u geen huisdier heeft bijgeboekt, neem dan voor aankomst contact op met het 
Contact Center op 0900 - 8842 (gebruikelijke belkosten) om dit alsnog bij te boeken 
(schoonmaaktoeslag DKK 347,-).

Rookvrij
Alle bungalows en overdekte openbare ruimtes zijn rookvrij.

Water 
U kunt het water uit de kraan drinken.

Parkeren
Er is een parkeerplaats in de buurt van uw bungalow. U kunt een bagagedrager lenen, 
wanneer u niet de mogelijkheid heeft om uw spullen naar de bungalow te dragen.

Elektrische auto’s
Elektrische auto’s kunnen opgeladen worden bij ons laadstation, gelegen bij de 
voetbalvelden. Bij de receptie kunt u een voucher kopen tegen betaling van DKK 50,-.  

Verbruik van elektriciteit en water 
Anders dan u bij ons gewend bent worden de kosten voor het gebruik van
nutsvoorzieningen (water, gas, elektra) afzonderlijk in rekening gebracht. 
Deze kosten worden afgerekend op basis van daadwerkelijke verbruik tijdens uw 
verblijf. Het verbruik wordt automatisch (digitaal) gemeten en aan het eind van het 
verblijf dient u dit op het park af te rekenen in Deense Kronen. De tarieven voor het 
gebruik van nutsvoorzieningen bedragen: Elektriciteit DKK 2,75 per kWh (ongeveer 
€ 0,37/kWh). Water DKK 10,4 per 0,1 m³ (ongeveer € 1,4/0,1m³ water). Warmte 
DKK 1,95 per. kWh (ongeveer € 0,26/kWh). Prijswijzigingen onder voorbehoud.
Voorbeeld: bij een weekverblijf voor vier personen betreft dit bij normaal verbruik
gemiddeld € 130,-.

Stekker
In Denemarken wordt een continentale stekker met twee pennen gebruikt. De meeste 
stekkers zijn niet geaard, waardoor een adapter handig kan zijn. 

Linnenpakketten
Bij aankomst is er voor elke gast een linnenpakket met een laken, dekbedhoes en 
kussensloop.



De bungalows
Bijna al onze bungalows zijn particulier eigendom en zien er daarom niet allemaal 
hetzelfde uit. De bungalows hebben allemaal hun eigen charme en persoonlijke 
inrichting.

Parkshop 
In de Parkshop vindt u alles wat u nodigt heeft. 
Begin de dag met versgebakken brood van de 
plaatselijke bakker en kies daarbij iets uit het 
ruime assortiment van vers waren, groenten, 
fruit, dranken en snacks en nog veel meer! 
 

Eten en drinken 

Een avond geen zin om te koken? Smul van verse 
pasta’s en pizza’s of geniet van een malse steak bij 
restaurant Café Lido op het park. De kids kiezen 
hun favoriete gerecht van de kindermenukaart. 
Dat is heerlijk en makkelijk dineren met het 
hele gezin. 



Activiteiten op het vakantiepark
Zwemmen
We hebben een groot overdekt zwembad met een 
leuke waterglijbaan, een peuterbad en een spa voor 
12 personen. Daarnaast is het in de zomer mogelijk om 
een duik te nemen in ons buitenzwembad. Waterpret 
voor het hele gezin! U kunt zich ook opwarmen in 
onze sauna. Er zijn kluisjes aanwezig tegen betaling 
van DKK 10,- 

Speciaal voor de kleintjes
De omkleedruimtes zijn voorzien van commodes en kleine badjes. In de Parkshop kunt u 
zwemluiers kopen.

Sportzaal 
Daag de familie uit voor een potje badminton, basketbal, handbal of volleybal. 
Of speel een potje squash met elkaar. Uren vermaak voor jong en oud in de sportzaal! 
Alles wat u nodig heeft voor een sportief dagje is te huur bij de Parkshop op het park. 
Als deze gesloten is, kunt u terecht bij de receptie.

Midgetgolf
U kunt elkaar uitdagen in een potje midgetgolf op onze prachtige outdoor 
midgetgolfbaan voor DKK 40,- per persoon.

Outdoor sporten  
Op ons multifunctioneel sportveld kunt u zowel voetbal, handbal, basketbal als 
street hockey spelen. Ook is er een tennisbaan aanwezig. Uitrusting kunt u bij de 
Informatiebalie huren.

Kinderen
Kinderen zijn uren zoet in de speeltuin met het 
grote springkussen of in de indoorspeelplaats. Ook 
de allerkleinsten vermaken zich prima in hun eigen 
kinderspeelhoek. Klimmen en klauteren op het 
klimrek, roetsjen van de glijbaan en zandkastelen 
bouwen in de zandbak.



Omgeving
Het strand (400 meter)
Het park ligt op slechts 400 meter van een van de 
mooiste stranden van Denemarken. U kunt hier, geheel 
uniek, de hele weg naar Løkken met de auto of de fiets 
over het strand afleggen - een mooiere autorit is bijna 
niet te vinden.

De stad Løkken (10 km)
Løkken is een gezellige stad en heeft het allemaal: winkels, leuke restaurants, kunst en 
cultuur en kindvriendelijke stranden. 

Aalborg Zoo (44 km)
In Aalborg Zoo kunt u gezellig een dagje er op uit met het hele gezin. Bekijk de ijsberen 
en Afrikaanse olifanten van dichtbij en zeg gedag tegen gevaarlijke tijgers en grote 
orang-oetans.

Fårup Sommerland - 59 km van het park
Dicht bij het strand en toch volledig in het bos vindt u het pretpark Fårup Sommerland 
met meer dan 60 attracties. De afgelopen vier jaar is Fårup uitgeroepen tot één van 
Europa’s beste attractieparken - en is een van de grootste toeristische attracties 
van Denemarken met veel wilde, grappige en krankzinnige natte activiteiten voor het 
hele gezin. 

Lees meer over de regio op www.visitjammerbugten.dk 

Nordsø Oceanarium (43,5 km)
Ontdek de diverse zeedieren, van meervallen 
tot speelse zeehonden. Volg de zeedieren van 
het oceanium in de diepte, zodra deze worden 
gevoerd. Neem uw gezin mee op expeditie te 
land en ter zee. 

Bespaar tijd en geld door uw kaartjes voor 
attracties in de omgeving te kopen op het park. 
Wij verkopen onder andere kaartjes voor Fårup 
Sommerland en Nordsø Oceanarium.

TIP!



Routebeschrijving
Auto vanuit het zuiden op de E45
Neem afslag 8-Tylstrup in de richting van wegnr. 559 en Tylstrup/Blokhus/Hjallerup.
Neem de vierde afslag naar Luneborgvej/wegnr. 559 op de rotonde.
Neem de eerste afslag naar Luneborgvej/wegnr. 515/wegnr. 559 op de rotonde - 
rij 6,6 km.
Neem de tweede afslag naar Blokhusvej/wegnr. 559 op de rotonde - rij 9,9 km.
Neem de eerste afslag naar Omfartsvejen/wegnr. 55 op de rotonde - rij 4,8 km.
Neem de tweede afslag naar Tinghøjgade/wegnr. 55 op de rotonde - 4,1 km.
Sla linksaf en volg Grønhøj Strandvej - rij 2,3 km.
Sla rechtsaf en volg Redningsvejen Syd - 1,0 km.
Sla rechtsaf en volg de Ingeborgvej.
Het park ligt aan uw rechterkant.

Met de auto vanuit Hirtshals
Volg de E39.
Neem afrit 2-Hjørring N naar Bjergby/Hjørring N.
Neem de tweede afslag naar de Ringvejen/wegnr. 190 op de rotonde - rij 3,4 km.
Sla rechtsaf richting Hjørring N en volg Vellingshøjvej - rij 3,4 km.
Ga linksaf op de T-splitsing en volg de Krustrupvej/wegnr. 55 - wij 2,6 km.
Neem de eerste afslag naar Løkkensvej/wegnr. 55 op de rotonde - rij 16,7 km.
Neem de tweede afslag op de rotonde, blijf op de Løkkensvej/wegnr. 55 - rij 1,7 km.
Neem de tweede afslag op de rotonde, blijf op de Løkkensvej/wegnr. 55 - rij 5,1 km.
Sla rechtsaf en volg Grønhøj Strandvej - rij 2,3 km.
Sla rechtsaf en volg Redningsvejen Syd - 1,0 km.
Sla rechtsaf en volg de Ingeborgvej.
Het park ligt aan uw rechterkant.

Met de auto van Frederikshavn
Rij in de richting van Aalborg naar Europaweg/E45.
Sla rechtsaf richting Brønderslev en volg Thodesvej/wegnr. 585 - rij 20,7 km.
Neem de eerste afslag naar Hjørringvej/wegnr. 553 op de rotonde - rij 8,6 km.
Sla linksaf en volg Vrejlev Klostervej/wegnr. 593 - rij 6,2 km.
Neem de tweede afslag op de rotonde en blijf op Vrejlev. Klostervej/wegnr. 593 -  
rij 2,8 km.
Neem de tweede afslag naar Vråvej/wegnr. 593 op de rotonde - rij 15,5 km.
Sla linksaf en volg Løkkensvej/wegnr. 55 - rij 1,1 km.
Neem de tweede afslag op de rotonde, blijf op de Løkkensvej/wegnr. 55 - rij 1,7 km.
Neem de tweede afslag op de rotonde, blijf op de Løkkensvej/wegnr. 55 - rij 5,1 km.
Sla rechtsaf en volg Grønhøj Strandvej - rij 2,3 km.
Sla rechtsaf en volg Redningsvejen Syd - 1,0 km.

Landal Grønhøj Strand
Ingeborgvej 2 
DK-9480 Løkken Druk- en zetfouten voorbehouden.


