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I KAN VÆLGE ET AF  
FØLGENDE 
FERIEOPHOLD:

Bedsteforældreuge
Hold 1  
Ankomst mandag den 3. juli  
fra kl. 13.00 til kl. 14.00.  
Afrejse fredag den 7. juli

Familieuge
Hold 2
Ankomst mandag den 10. juli  
fra kl. 13.00 til kl. 14.00.  
Afrejse lørdag den 15. juli

Hold 3
Ankomst mandag den 17. juli  
fra kl. 13.00 til kl. 14.00.  
Afrejse lørdag den 22. juli

Hold 4
Ankomst mandag den 24. juli  
fra kl. 13.00 til kl. 14.00.  
Afrejse lørdag den 29. juli

Hold 5
Ankomst mandag den 31. juli  
fra kl. 13.00 til kl. 14.00.  
Afrejse lørdag den 5. august

LÆS MERE
www.metalferie.dk

Som medlem af Dansk Metal får du denne 
unikke mulighed. Du kan nemlig tage på en 
ferie med din familie, hvor hygge og sjov med 
familien, er det eneste du skal tænke på!

MetalFerie er en attraktiv ferieform for 
både den lille og store børnefamilie.

Kursus- og konferencecentret 
Metalskolen Jørlunde har de bedste 
faciliteter. Her er god mulighed for 
både masser af action og afslapning. 

Her er aktiviteter for hele familien, fx den 
populære fodboldturnering, snobrød over 
bålet, tur til Dyrehavsbakken og samvær 
med alle de andre børnefamilier.

I skal bo i de nyrenoverede værelser, 
hvor der vil ligge håndklæder og linned 
klar. Er der behov for børnesenge og 
højstole, vil dette også være til rådighed. 

I jeres ophold er forplejningen inkluderet 
i prisen. Køkkenchefen og hans personale 
kræser for jer, ikke bare ved morgen-, 
frokost- og aftenbuffeten, men også med 
alt det sunde og søde indimellem.

I kan finde programmet for MetalFerie 
2023 på vores hjemmeside.

BØRNEFAMILIENS  
YNDLINGSFERIE 
MetalFerie er lig med sjove aktiviteter, en  
masse nye venskaber og rigtig god forplejning

http://www.metalferie.dk


EGENBETALING  
FOR METALFERIE

Hold 2-5: Familieuge
(6 dage)
0-2 år: gratis
3-14 år: 1.000 kr.
Over 15 år: 3.100 kr.

Hold 1: Bedsteforældreuge 
(5 dage)
0-2 år: gratis
3-14 år: 900 kr.
Over 15 år: 2.500 kr. 

TRANSPORT
Der vil være tilbud om 
bustransport til og fra 
Københavns Hovedbanegård  
for jer, som ikke er i bil. 

TILMELDING
MetalFerie er et medlemstilbud  
til alle medlemmer, og for at   
alle får mulighed for at ansøge, 
sker dette i perioden torsdag  
den 8. december frem til  
fredag den 3. marts.
Ansøg på:
www.metalferie.dk
metalferie@danskmetal.dk
MetalFeriekontoret 4739 0100

I vil tirsdag den 14. marts få 
besked om, hvorvidt I er sikret en 
plads eller ej. Hvis der er ledige 
pladser efter denne dato, kan der 
frit tilmeldes ferien. 

Følg MetalFerie på:
facebook.com/metalferie
instagram.com/metalferie

http://www.metalferie.dk
http://facebook.com/metalferie
http://instagram.com/metalferie


DANSK METAL
Telefon 3363 2000
metal@danskmetal.dk
danskmetal.dk
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