Horsens City Camping
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Beliggenheden der passer!
Horsens City Camping har beliggenheden der passer, når det kommer
til en dejlig ferie med oplevelser,
Udsigt og skøn natur.
Børn
Fred og ro
attraktioner
Horsens City Camping har en central placering i forhold til landets mest populære og
seværdige attraktioner, forlystelsesparker og
kulturelle oplevelser.
Campingpladsen ligger på bygrænsen
til Horsens – og midt i Jylland. Pladsens
beliggenhed giver dig alle muligheder for at
fylde ferien med mindeværdige oplevelser og
hyggeligt byliv.
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Beliggenheden
der passer!
Udvalgte attraktioner og seværdigheder…

Pladsen
Aqua Silkeborg 48
km passer!
Djurs Sommerland 96 km
der
AQUA Akvarium & Dyrepark er et ferskvandsakvarium og zoologisk center i Silkeborg.
Her finder du et væld af oplevelser både inde
og ude. Akvariet og dyreparken viser livet i
de danske ferskvandssøer og vandløb samt
i store indendørs akvarier.

Djurs Sommerland har Danmarks største
rutsjebaner og over 60 sjove forlystelser for
hele familien. Der er forlystelser og aktiviteter
til hele dage – og til både små og store
legebørn.
Forlystelsesparken ligger i Nimtofte på Djursland – og er en af Danmarks mest populære
forlystelsesparker.

Se mere
www.horsenscitycamping.dk

Randers Regnskov •
Djurs Sommerland •

Aqua Silkeborg • Aarhus •

Horsens

Givskud Zoo •
Legoland •
Vejle •
Kolding •

• Samsø

• Odense

Aarhus 40 km
Aarhus er Danmarks næststørste by med
over 270.000 indbyggere. Aarhus har et
helt fantastisk byliv med hyggelige caféer,
kulinariske oplevelser, lækre specialbutikker
og stormagasiner.
Byen har også et bredt udvalg af seværdigheder og kulturelle oplevelser…
• Moesgaard Museum
• AROS
• Den Gamle By
• Tivoli Friheden

Horsens med det hele...
Horsens med det hele er vores overskrift til en ferie, hvor du mikser campinglivet med oplevelser, seværdigheder og hyggelige familiestunder i Horsens og omegn.

Horsens

Shop

Udsigt

Bø

Hvad gemmer sig i de hyggelige gade og stræder? Hvor finder du en lækker restaurant, hvor
dine smagsløg udfordres? Og hvilke seværdigheder skal du bare se foruden FÆNGSLET?
Vi står klar med inspiration og vejledning, så du kan opleve lidt mere end du lige forventer!

Café og restaurant

Musik og teater

I Horsens er den gode oplevelse i centrum,
og det gælder også når det kommer til mad.
Byen byder på et bredt udvalg af danske
favoritter, men også de mere eksotiske
gourmetoplevelser fra hele verden.

Horsens er efterhånden blevet verdenskendt
for sine koncerter i FÆNGSLET med internationale stjerner – men byen kan meget mere
end det! Nyd liveunderholdning, koncerter,
festivaler, teaterforestillinger, stand-up shows
og en masse andre events både indenfor og
udenfor bymurene.

FÆNGSLET 6 km

Givskud Zoo 46 km

LEGOLAND® 60 km

FÆNGSLET! – et flagskib uden sammenligning, når det kommer til events i Horsens.
FÆNGSLET lægger hus til et fængselsmuseum, overnatning, café, iværksætteri,
store koncerter, kunst- og kulturfestivaler og
erhvervskonferencer.

Givskud Zoo er en zoologisk have og safaripark. Haven har 700 dyr fra hele verden og
som det eneste sted i Danmark kan du opleve gorillaer. Givskud Zoo er placeret midt i
Jylland med blot 22 km til LEGOLAND®.

LEGOLAND® Billund Resort er Danmarks
mest kendte forlystelsespark. Den er elsket
af børnefamilier og børn i alle aldre. Her er
mere end 50 forlystelser og masser af
action, fart og sjov. LEGOLAND® fylder
dagen med oplevelser og gode minder.

Se mere
www.horsenscitycamping.dk

Shopping

Strand
Tag på shoppetur I Horsens! Her finder
du
lækre specialbutikker og kendte varemærker
– alt sammen i skøn forening med hyggelige
caféer og restauranter.

Pla

Overdækket og opvarmet så vandet altid er mindst
Der er både rutsjebane, boblezone, to
dybder – og ikke mindst liggestole og
parasoller, så du kan altså selv bestemme,
hvordan en dag ved poolen skal bruges…
Selvom Horsens City Camping ligger tæt
ved Husodde strand, er det nu nemt lige at
smutte over i poolen og tage sig en formiddagsdukkert eller flade ud under en parasol
med en krimi i hånden – for når der ikke er
længere hjem til vognen end et minut eller
to til fods, gør det ikke så meget, om du lige
har husket det hele.
• Hop i poolen – uanset vejret
• Børnebassin til de mindste
• 4 forskellige vanddybder
• Altid mindst 27º varmt

Se mere
www.horsenscitycamping.dk

Din sikkerhed for at
du vælger den rigtige
campingplads

I de seneste år har campingpladser haft et
øget fokus på bæredygtighed.
Horsens City Camping har imidlertid gennem
længere tid haft dette fokus. Og nu har
pladsen fået miljømærket Green Camping
som det synlige bevis på deres indsats og
miljømæssige engagement.

BELIEBTESTER
CAMPINGPLATZ 2022
Dänemark
TOP 50
Platz 2

Horsens CIty CAMPING

Horsens City Camping er at finde på
Pincamps liste over de mest populære
campingpladser i Danmark 2022.
Denne gang på en 2. plads. Det er vi
meget stolte af.

27° varmt!

Horsens City Camping har fået fire flotte
stjerne på ADAC Tipp 2022. ADAC bedømmer ud fra fem kategorier som er: Faciliteter,
grundareal, forsyning, fritidsaktiviteter og
badefaciliteter.

Se mere
www.horsenscitycamping.dk
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Pladsen der passer!
Strandliv, badning og fiskeri
Få meter fra pladsen finder du områdets
bedste og mest børnevenlige sandstrand.
Her er badebro og naturligvis Blå flag af
Friluftsrådet. Stranden har gode bademuligheder og en høj vandkvalitet, så her flyver
timerne afsted med sjov og leg eller en
forfriskende svømmetur.
Stranden har plads til alle – den brede sandstrand eller græsset foran pladsen giver gode
muligheder for både leg og solbadning.
Som lystfisker finder du i forlængelse af
stranden også et attraktiv sted, hvor det er
muligt at fange flere forskellige slags fisk
direkte fra kysten.

Gode faciliteter
På Horsens City Camping finder du en lang
række faste faciliteter – og i servicebygningerne
er der både køkken, toilet og bad. Alt sammen
med stor fleksibilitet og brugervenlighed.
• Eventyr Minigolf
• WIFI
• Legeplads, hoppepude, sandkasse og
trampolin
• Legerum for de mindre børn
• Gratis udlejning af cykler
• Store familiebaderum og børneafdeling
• Og meget mere…

Camping er ikke
bare camping
– det er en helt særlig ferieform. Her er plads
til familien, vennerne og en masse nye
bekendtskaber.
På Horsens City Camping er der en hyggelig
og afslappet atmosfære. Campingpladsen
sætter rammerne, så du kan få den bedste
ferie – fyldt med oplevelser og gode minder.

Se mere
www.horsenscitycamping.dk
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Pladser der passer dig!
Plads med udsigt
Pladserne er lavet specielt til dig, som
ønsker en lækker udsigt fra campingvognen.
Strand
Pladser
Udsigten
er udover Horsens
Fjord – og den
nærmest afhængighedsskabende udsigt vil
møde dig hver morgen, når du træder ud af
forteltet.

Plads til børn
Pladserne er lavet specielt til familier med
børn. Pladserne er tættere på legepladsen,
stranden og alt det sjove. Her slipper du blot
børnene løs efter morgenmaden, og så starter dagen med deres nye legekammerater.

Plads til fred og ro
Pladserne er lavet specielt til dig, som
ønsker fred og ro. Her kan du komme helt
ned i tempo og få ladet batterierne op igen.

Se mere
www.horsenscitycamping.dk
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Plads til alle!
Autocampere
En del af campingpladsen er specielt
tilpasset de behov, som autocampergæster
Autocampere
Udlejning
har.
Alle autocamperpladserne
er naturligvis
armerede, så de kan klare alle typer autocampere hele året rundt.
• Autocamperplads med udsigt over Horsens Fjord
• Autocamperpladser til enkeltovernatninger
• A utocamperpladserne ligger tæt på pladsens faciliteter

Læs mere på
www.horsenscitycamping.dk
Hytter og glamping-telte
med plads til 2-8 personer
På Horsens City Camping finder du 22 hytter
– med plads til 2, 4, 5, 6 eller 8 personer.
Hytterne ligger hyggeligt fordelt ud over hele
pladsen, ikke langt fra servicebygningerne
med toiletter og bad.
Mange af hytterne er renoverede – og alle
har køkken, spiseplads, terrasse og TV.
I nogle af hytterne er hunde også tilladt, dog
er slutrengøring altid obligatorisk, når det
har været husdyr i hytterne.
Vi har også to glamping-telte, der er fuldt
indrettet og udstyret til 4 personer.

Læs mere på
www.horsenscitycamping.dk
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