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“Op een geschikte locatie” “Op een mooie camping”
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Beliggenheden
der passer!

Pladsen
der passer!

Aarhus •
Horsens

Randers Regnskov •
Djurs Sommerland •

Aqua Silkeborg •

Givskud Zoo •
Legoland •

Kolding •

Vejle •
 • Samsø

 • Odense

Aqua Silkeborg 48 km
Aqua Aquarium en Dierenpark is een zoet-
wateraquarium en zoölogisch centrum in  
Silkeborg. Hier is veel te beleven zowel  
binnen als buiten. Het aquarium en het dieren- 
park tonen in grote binnen-waterbassins het 
leven van de Deense zoetwatermeren en 
beekjes.

Djurs Sommerland 96 km
Djurs Sommerland heeft de grootste achtbanen 
van Denemarken en heeft meer dan 60 leuke 
attracties voor het hele gezin. Je hebt een 
hele dag genoeg te doen voor zowel kinderen 
als volwassenen.

Het park is gelegen in Nimtofte in Djursland 
en wordt beschouwd als één van de meest 
populaire parken van Denemarken.

Aarhus 40 km
Aarhus is de op één na grootste stad in Dene- 
marken met meer dan 270.000 inwoners. 
Het heeft een fantastisch stadsleven met 
gezellige cafés, culinaire hoogstandjes, leuke 
winkels en grote winkelcentra. Je vindt er 
ook een grote verscheidenheid aan musea 
en culturele bezienswaardigheden, zoals:

•  Moesgaard museum  
(regionaal en archeologisch museum)

• AROS (kunstmuseum)
• Den gamle By (openluchtmuseum)
•  Tivoli Fritheden (pretpark)
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Op een geschikte locatie!
Horsens City Camping biedt een geschikte  
locatie voor uw vakantie met avontuur,  
attracties en een prachtige natuur. 
Horsens City Camping is centraal gelegen voor uitstapjes 
naar de meest populaire attracties, amusementsparken en 
culturele ontdekkingen in dit deel van Denemarken.

De camping is ideaal gesitueerd net buiten de stads-
grenzen van Horsens en precies in het hart van Jutland. 
Deze locatie biedt u alle kansen om uw vakantie door te 
brengen met prachtige ervaringen gecombineerd met een 
gezellig stadsleven.

Selectie van bezienswaardigheden en attracties… 

www.horsenscitycamping.dk

Zie  
voor meer



FAENGSLET 6 km
De voormalige staatsgevangenis, een unieke 
attractie zonder weerga in Horsens. FAENGS-
LET heeft de grootste tentoonstelling van “het 
leven achter de tralies” in Noord-Europa met 
overnachting, een café, grote concerten en 
diverse festivals het gehele jaar door. 

Cafés en restaurants
In Horsens is “gezellig” het sleutelwoord, 
vooral als het op lekker eten aankomt.  
De stad biedt een grote selectie restaurants 
– zowel traditioneel Deens, als ook de meer 
exotische smaken uit de hele wereld. 

Givskud Zoo 46 km
De zoölogische dierentuin en het safaripark 
Givskud Zoo biedt een thuis voor meer dan 
700 dieren van de hele wereld en het is de 
enige plek in Denemarken waar gorilla’s 
worden gehouden. De dierentuin is gelegen 
in het midden van Jutland, slechts 20 km 
van LEGOLAND®. 

Muziek en theater
Horsens is internationaal bekend geworden door 
zijn concerten in de voormalige staatsgevangenis 
FAENGSLET, waar verschillende internationale 
supersterren in de loop der jaren zijn opgetreden. 
Maar de stad heeft veel meer te bieden… geniet 
van het liveoptreden, de concerten, de festivals, 
stand-up shows en tal van andere evenementen 
zowel binnen als buiten de stadsgrenzen.

LEGOLAND® 60 km
LEGOLAND® Billund Resort is zonder twijfel 
het meest bekende pretpark in Denemarken. 
In trek bij families en kinderen van alle leef-
tijden. Daar vind je meer dan 50 attracties 
– actie, snelheid en plezier. LEGOLAND® 
is gegarandeerd een dag vol avontuur met 
mooie herinneringen.

Winkelen
Ga winkelen in Horsens! Je vindt zowel 
lokale specialiteiten als winkels met bekende 
wereldmerken, gecombineerd met een  
variëteit aan knusse cafés en restaurants. 
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Horsens heeft het allemaal...
Dit zou het hoogtepunt van een vakantie kunnen zijn, waar je het verblijf op de camping kunt 
mengen met avonturen, bezienswaardigheden en leuke familie-momenten in en rond Horsens.

Wat zit verborgen in de oude, smalle straatjes van het stadscentrum? Waar vind je een gezellig 
restaurant waar je lekker kunt eten? En welke bezienswaardigheden “moet je gezien hebben” 
naast FAENGSLET, de oude staatsgevangenis?

We maken van uw vakantie meer dan verwacht.

www.horsenscitycamping.dk

Zie  
voor meer



Strand, zwemmen en vissen
Net buiten de camping vind je het beste en 
meest kindvriendelijke strand van de om- 
geving. Er is een steiger en het strand wordt 
bewaakt middels de blauwe vlag van de 
Deense Outdoor Toezicht. De buitengewone 
zwemmogelijkheden en de hoge waterkwa-
liteit doen je de tijd vergeten als je plezier 
hebt, speelt en zwemt. Het strand heeft 
plaats voor iedereen, of je nu van een breed 
zandstrand houdt of van het grasveld voor 
de camping, er is voldoende ruimte om te 
spelen en te zonnebaden. Als u van vissen 
houdt, vindt u een goede plek naast het 
strand, waar u vanaf de kust verschillende 
soorten vis kunt vangen.

Schone faciliteiten
Op de Horsens City Camping bieden wij 
een reeks van goede faciliteiten. Onze drie 
gebouwen bevatten keukens, toiletten en  
doucheruimtes met veel mogelijkheden en  
zeer gebruiksvriendelijk. 
• Midget golf
• WIFI
• Speeltuin, springkussen en trampoline
• Speel kamer voor de kleintjes
• Gratis fietsverhuur
• Grote familie doucheruimtes
• En veel meer

Kamperen is niet  
zomaar kamperen
Het is een speciale manier van vakantie 
vieren. Hier vind je tijd en ruimte voor het 
gezinsleven, je vrienden en maak je kennis 
met nieuwe mensen. 

Horsens City Camping biedt een plezierige 
en relaxte sfeer. We maken het raamwerk 
voor je vakantie – een vakantie vol avontuur 
en fijne herinneringen.
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Op een mooie camping!
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– Met uitzicht
Staanplaatsen speciaal voor hen die een 
fantastisch uitzicht vanuit hun caravan  
willen. Het werkt bijna verslavend als je 
iedere morgen, tijdens je verblijf, over de 
Horsens Fjord kijkt.

– Voor de kinderen
Staanplaatsen ontworpen speciaal voor 
gezinnen met kinderen. Dichtbij de speel-
tuin, het strand en al het andere. Laat de 
kinderen los na het ontbijt en je zult ze voor 
de rest van de dag niet veel zien omdat ze 
zich prima vermaken en spelen met nieuwe 
vriendjes.

– Vrijheid en rust
Wij hebben plaatsen waar u kunt ontspannen 
en tot rust kunt komen. Je kunt rustig aan 
doen en nieuwe energie opdoen, al of niet in 
het gezelschap van andere kampeerders.
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Staanplaatsen die perfect passen
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Ruimte voor iedereen
Camperplaatsen
Er is een gedeelte van de camping speciaal 
ingericht voor de campers. Alle plaatsen in 
dit gedeelte zijn geschikt voor alle soorten 
campers gedurende het hele jaar. 
• Plaatsen met zicht op de Horsens Fjord
• Plaatsen voor één nacht
• Allemaal dichtbij de camping faciliteiten

Hutten en Safaritenten  
voor 2 – 8 personen
Op de Horsens City Camping kun je ook 
één van onze 22 hutten met ruimte voor 2, 
4, 5, 6 of 8 personen huren. De hutten zijn 
verspreid over de camping, niet ver van de 
camping faciliteiten met douches en toiletten. 

Verschillende hutten zijn de laatste 10 jaar 
gerenoveerd en hebben allemaal een keuken, 
eetgelegenheid, terras en TV.

Honden zijn toegestaan in enkele hutten 
waarbij betaalde eindschoonmaak verplicht is. 

We hebben ook twee volledig ingerichte 
safaritenten met ruimte voor vier personen. 
De tenten zijn gelegen bij de speeltuin en de 
faciliteit gebouwen.  

Shopping

BørnUdsigt Fred og ro

Autocampere

Kultur Natur Sport Attraktioner

PladserStrand

Horsens

Faciliteter Udlejning

Winkelen

Voor 
kinderen

Met 
uitzicht

Vrijheid 
en rust

Camper-
plaatsen

Cultuur Natuur Sport Attracties

StaanplaatsenStrand

Horsens

Faciliteiten Verhuur 
mogelijkheden

Horsens City Camping
 bij strand en bos

Horsens City Camping
bij strand en bos

Horsens City Camping
– ved skov og strand

Horsens City Camping · Husoddevej 85 · DK - 8700 Horsens  

Tel. +45 75 65 70 60 · camping@horsenscity.dk  
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