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ENKELTSTÅENDE TILBUD 

MetalFerie har mange trofaste feriegæster, 
så selvom Metalskolen skal ombygges hen 
over sommeren 2019, vil der stadig være 
mulighed for ferieophold for nye og kendte 
gæster. 

Sommeren 2019 rykker ferietilbuddet 
nemlig til Helsingør Ferieby, der ligger i et 
naturskønt område med en fantastisk udsigt 
mod Sverige, Kronborg og de mange skibe, 
der passerer i Øresund. 

MetalFerie er et medlemstilbud til Dansk 
Metals medlemmer, hvor du, sammen med 
din familie, kan holde ferie med mange 
aktiviteter til en god pris.

Når du er på MetalFerie, er der 100 % tid til 
hygge og samvær med familien og alle de 
nye kammerater. 

METALFERIE 2019
- RYKKER TIL HELSINGØR
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HOLD 1:
Ankomst lørdag den 6. juli 
fra kl. 13.00 til kl. 15.00
3 hele dage i Helsingør
Afrejse fra Helsingør 
onsdag den 10. juli kl. 10.00 
hvor vi tager på Bakken

HOLD 2:
Ankomst torsdag den 11. juli 
fra kl. 10.00 til 12.00
3 hele dage i Helsingør
Afrejse mandag den 15. juli kl. 10.00 
hvor vi tager på Bakken

HOLD 3:
Ankomst tirsdag den 16. juli 
fra kl. 10.00 til kl. 12.00
3 hele dage i Helsingør
Afrejse lørdag den 20. juli kl. 10.00
hvor vi tager på Bakken

Egenbetaling for opholdet:
0-2 år Gratis
3-14 år 800,-
over 15 år  2.500,-

I KAN VÆLGE ET AF 
FØLGENDE FERIEOPHOLD:

I de to hyggelige fælleshuse 
serveres en lækker buffet morgen, 

frokost og middag med meget 
at vælge imellem for børn og voksne. 
Både for dem der er til meget grønt 

og dem der synes, det er bedst til pynt. 

Formiddag, eftermiddag 
og aften vil der være forfriskninger, 

hjemmebagt kage, kaffe/te 
og saft samt is til børnene 

hver dag!
Alt inklusiv. 

Det eneste I skal 
tænke på er; at pakke tøj, 

personlige fornødenheder 
og feriehumøret. 

MetalFerie sørger for mad, 
sengelinned, forfriskninger, 

aktiviteter, rengøring 
mv.
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Helsingør Ferieby byder på et væld af 
muligheder for forskellige aktiviteter både 
i feriebyen og i Helsingør. Området er 
attraktivt, da det er tæt på strand og natur, 
men også på de mange muligheder som 
Helsingør byder på. 

Det er frivilligt, om du og din familie har lyst 
til at deltage i aktiviteterne, eller om I hellere 
vil tilbringe dagene på egen hånd. 

Der vil dagene igennem ligeledes være 
mulighed for alle vores kendte MetalFerie 
aktiviteter som kreativt værksted, rundbold, 
petanque, puslespil og meget meget mere. 

DAG 1 
Kl. 15.00  
Velkomst i fælleshuset

Kl. 15.30 
Adventurerace – Den aktive start. 
I Adventurerace skal I overkomme sjove,  
fysiske udfordringer, som kræver samar-
bejde. Denne aktivitet er derfor en god 
mulighed for at blive rystet godt sammen 
med alle de andre feriegæster.

Kl. 19.00 
Rundvisning i nærområdet 

Kl. 19.30 
Bålhygge og fælleslege

DAG 2
Kl. 7.30 
Morgenmotion inden morgenmaden -
Her er mulighed for at vælge imellem:
Qi Gong – Giver en stærk krop og indre ro.
4 km løb/lunte med indbygget skovfitness 
hvis der skal lidt mere fart på.

Kl. 10.00 
Træklatring – Hele dagen, kun afbrudt af 
frokosten, vil der være mulighed for at udfor-
dre jer selv i de omkringliggende træer med 
klatreseler og instruktører, som guider jer sik-
kert og trygt igennem. En sjov og anderledes 
aktivitet der kilder i maven. Det hele sluttes 
af med pandekager lavet over bål.

Kl. 19.00 
Fælleshygge og spil

AKTIVITETSPROGRAM 
GÆLDENDE FOR ALLE HOLD:
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DAG 3
Kl. 7.30 
Morgenmotion inden morgenmaden -
Her er mulighed for at vælge imellem:
Qi Gong – Giver en stærk krop og indre ro.
4 km løb/lunte med indbygget skovfitness 
hvis der skal lidt mere fart på.

Denne dag bestemmer I helt selv, om I har 
lyst til at blive i Feriebyen og hygge jer, eller 
om I vil en tur rundt i Helsingør. Her er et 
væld af kulturoplevelser som Kronborg, 
Danmarks Tekniske Museum, Øresunds-
akvariet og Kulturværftet. Der er også gode  
shopping muligheder i de gamle hyggelige 
gader - Husk, ikke at snyde jer selv for en 
”Brostræde Is”. 

Der er også mulighed for at tage en tur på 
stranden eller i svømmehallen. Det meste 
ligger inden for gå afstand af feriebyen.

Kl. 19.00 
Biograf i fælleshuset. Trætte efter en lang 
dag med nye indtryk, kan vi læne os tilbage 
og nyde en god film og knasende popcorn.

DAG 4
Kl. 7.30 
Morgenmotion inden morgenmaden -
Her er mulighed for at vælge imellem:
Qi Gong – Giver en stærk krop og indre ro.
4 km løb/lunte med indbygget skovfitness 
hvis der skal lidt mere fart på.

Kl. 10.00 
Familiedyst – Her vil der blive dystet i hold 
på sjove opgaver. Vi slutter af med kage og 
saftevand.

Kl. 13.00 
Fodboldturnering – Traditionen tro skal 
der naturligvis afholdes fodboldturnering 
på MetalFerie. Hvis vejret er dårligt, er der 
mulighed for at gå hen i den nærliggende 
sportshal.

Kl. 19.00 
Festaften – Det er den sidste aften i Hel-
singør, og det markerer vi med en hyggelig 
aften med festlige indslag.
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DAG 5
Kl. 10.00 
Har vi smurt madpakker og er tjekket ud af 
husene. Vi tager nemlig alle sammen en tur 
på Dyrehavsbakken, hvor en sjov dag venter 
os.

Der tages forbehold for ændringer i pro-
grammet.

TRANSPORT
Der vil, som altid, være mulighed for 
bustransport til og fra Høje Taastrup Station 
for jer, som ikke er i bil. Efter turen på Dyre-
havsbakken den sidste dag, vil der ligeledes 
være bustransport fra Dyrehavsbakken til 
Høje Taastrup Station.

TILMELDINGSPROCEDURE
MetalFerie er et medlemstilbud til alle med-
lemmer, og for at sikre, at alle får mulighed 
for at blive informeret om tilbuddet, sker 
tilmelding frem til fredag den 15. oktober. 
I vil derefter hurtigt få besked om, hvorvidt I 
er sikret en plads. 

Hvis der er ledige pladser efter denne dato, 
kan der frit tilmeldes ferien.

Informationer og 
tilmelding

www.danskmetal.dk/metalferie

metalferie@danskmetal.dk 

MetalFerie kontoret 
4739 0100

Følg MetalFerie på 
facebook.com/metalferie

Book 
sommerferie 2019 

for dig og din familie 
allerede nu.
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HELSINGØR FERIEBY
Som gæst i Helsingør Ferieby bor du og din 
familie i et af de 40 moderne og nyrenove-
rede feriehuse på 42 m2. Hver familie i eget 
hus. 

ALLE FERIEHUSENE HAR:
l  Egen hyggelige terrasse med have- 
 møbler
l  Fuldt udstyret køkken alrum med bl.a.  
 opvaskemaskine, kaffemaskine og 
 køleskab
l  Stue med tv og brændeovn samt 
 sovesofa til 2 personer
l  Brusebad og toilet 
l  Gratis wi-fi
l  Soveværelse med 2 senge samt 2 køjer.
 Mulighed for ekstra opredning.

Helsingør Ferieby breder sig over 68.000 
m2 naturgrund med høje smukke træer. På 
området er der legeplads, bålpladser, grill-
steder, volleyballbane og en basketballbane. 
Rundt om feriebyen snor sig en løberute 
(som blandt andet bruges af landsholdet, 
når de træner på Helsingør Stadion). 
Helsingør Ferieby har også en lille sø med 
en ø, man kan spadsere over på.

Helsingør Ferieby har en særlig atmosfære 
og stemning, der skaber fællesskab og sam-
vær mellem gæsterne. Området indbyder 
til at møde hinanden, samtidig med at man 
kan trække sig tilbage i sit eget feriehus.

Vi ser frem til at 
holde MetalFerie 2019 

sammen med dig 
og din familie i 

Helsingør Ferieby.

Læs mere på Helsingør Feriebys hjemmeside www.folkeferiefonden.dk/feriebyen/feriehuse-i-helsingoer-ferieby/



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


