
     Museum for Papirkunst

Museum for Papirkunst er det eneste kunstmuseum i Norden, der udelukkende har papiret som 
omdrejningspunkt. I museets kerneudstilling møder I psaligraf Bit Vejles store og eventyrlige 
papirklip – skabt med broderisaks gennem et helt liv. De årligt skiftende særudstillinger byder på 
imponerende kunst i papir af både nationale og internationale kunstnere. Oplev et originalt H.C. 
Andersen papirklip og afprøv jeres egne kreative evner i papirværkstedet! Rundvisning og trakte-
ment kan tilkøbes.

Indhold Varighed Pris

a) Besøg museet, I får en spændende introduktion til 
udstillingen

1 t. 30 min. 70-/pers. (normalpris 80.-)

b) Besøg museet og klip dit eget silhuetportræt eller 
en anden kreativ aktivitet

1 t. 45 min. 95-/pers. (normalpris 110.-)

Ilsigvej 2, 9492 Blokhus, info@museumforpapirkunst.dk, 6012 9492, www.museumforpapirkunst.dk 

     Strandhotellet

Med kun få hundrede meter til de brede, hvide sandstrande i et af Danmarks dejligste og bedste 
ferieområder, er Strandhotellet Blokhus et oplagt valg som badehotel for romantiske sjæle. Bade-
hotellet emmer af luksus og kvalitet og er man omkring 50 personer, kan man leje hele hotellet, så 
man har alle faciliteter for sig selv.
Restaurant Blå, Strandhotellets gourmetinspirerede restaurant, tilbyder et udsøgt menukort med 
råvarer fra lokale avlere. Menukortet tager selvfølgelig udgangspunkt i hotellets nære beliggenhed 
til det brusende Vesterhav. 

Indhold Varighed Pris

a)  Forkæl jer selv med Strandhotellets hjemmebagte 
lune kringle og kaffe eller te ad libitum

1 t. 95- /pers.

b)  Nyd en lækker frokost i ægte badehotelsrammer, 
fx 3 x dagens smørrebrød efter køkkenchefens valg

1 t. 30 min. 150- /pers. 
(normalpris 175.-).

 Sønder I By 2, 9492 Blokhus, info@strandhotellet-blokhus.dk, 7026 0015, www.strandhotellet-blokhus.dk 

      Skulpturparken

Ta’ med på en enestående kunstrejse til Blokhus Sandskulptur Festival, med 10 eventyrlige filmfi-
gurer i sand. I kommer også forbi en verden af leg og en eventyrlig have for alle sanser. Her venter 
jer rigt dyreliv med højt til himlen og masser af plads, blandt et hav af blomster i Skulpturparken i 
Blokhus. 

Indhold Varighed Pris

a)  Besøg Skulpturparken 1 t. 30 min. 80- /pers. i hverdage, 
90-/pers. i weekender. 

b)  Tilkøb en flot frokostbuffet med ni forskellige 
retter

1 t. 30 min. 195-/pers. 

 Vesterhavsvej 6, 9492 Blokhus, mail@skulpturparken.dk,  8844 3388, www.skulpturparken.dk 

Foto: Ambiente



     Naturen i Blokhus

Den brede hvide sandstrand, badehusene og de høje klitter i Blokhus er en helt unik oplevelse. Kør en tur ned på stranden, op-
lev lyset og stemningen sammen med et Vesterhavsdyp. Læg vejen forbi Gateway Blokhus, hvor der kan tilberedes bålmad eller 
nyd din egen medbragte picnickurv. 
 

      Shopping i Blokhus

Når du er på besøg i Blokhus kan du med fordel også tage en velfortjent shoppetur i feriebyen. Besøg Kalstrup Livstilshus, som 
er et stort indendørs shoppingcenter i centrum af byen eller en af de mange øvrige butikker omkring torvet. Læg også vejen 
forbi Etly Klarborgs nisseunivers, Blokhus Lys (dryp selv), Laden og Kirkensgaard modebutikker, der er beliggende i Hune.  

FEMSTJERNEDE
OPLEVELSER I BLOKHUS

Blokhus har masser at byde på – også for større selskaber. Her har vi samlet en oversigt over vores 5-stjernede ople-

velser, som hver eneste dag sætter en ære i at skabe unikke oplevelser for områdets gæster. Oplev fantastisk papir-

kunst, hotelluksus og kæmpe sandskulpturer i Blokhus! Det bedste af det hele er, at I med den rette planlægning 

kan nå det hele på én dag!  Lad os hjælpe dig med et dagsprogram for dit busselskab eller større gruppe 

(Priserne angivet her er gældende for grupper på minimum 20 personer). 

Et dagsprogram kunne se sådan ud: 

Kl. 10:00    Ved indkørslen til området ligger Museum for Papirkunst. I starter jeres udflugt med et besøg på museet.

Kl. 11.30:    Herefter går turen til Skulpturparken hvor I indtager frokostbuffet og går på opdagelse i den store park.
 
Kl. 14.30:    Nu er det tid til at få blæst i håret og sand mellem tæerne. Smut en tur ned til Vesterhavet! 

Kl. 15.00:    I er uden tvivl blevet kaffetørstige – og hvad bedre end et stykke hjemmebagt kringle med kaffe 
   ad libitum på det smukke Strandhotel? 

Kl. 16.00:    Turen går hjemad.

            Pris pr. person: fra 440.-

Kontakt Alexander Damgaard tlf. 6012 9492 – han glæder sig til at hjælpe jer videre.  


