
Sejerø Camping

Hold efterårsferie på Sejerø Camping i uge 42. 

Sejerø ligger i det sydlige Kattegat en lille ti-
mes sejlads fra Havnsø Havn. Man kan en-
ten tage bilen til havnen eller med toget 
til Jyderup og herfra bus til Havnsø Havn. 

I uge 42 vil Sejerø Camping arrangere aktivi-
teter for børn og voksne på Sejerø.

I efterårsferien har Sejerø Camping et godt til-
bud, hvor man kan leje en 4-mandshytte i én 
weekend for kr. 600. Hytten har service, kø-
leskab og gasblus, dog skal man selv med-
bringe dyner og sengetøj eller leje det af cam-
pingen for kr. 100 pr. person.

Sejerø Camping - midt i naturen!

Aktiviteter i uge 42

Restaurant Sejerø
Restauranten vil servere helstegt pattegris 
med lækker garniture lørdag i uge 41 og 42. 
Ring og bestil bord på 5959 0138.

Den 11. oktober vil der være vinsmagning, og 
introduktion til andelsprojektet Sejerø Vin og 
Mad inkl. frokost kl. 14:30 tilmelding nødvendigt. 

Fiskeri - fra kyst - eller båd
Kystfiskeri i farvandet omkring Sejerø byder 
på ørred, pigvar og fladfisk, så husk at tage 
stangen med eller lej en af campingen.

Der vil også være mulighed for at komme ud  
at fiske på havet med båd.

Hytterne udlejes hele året!
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Aktiviteter i uge 42

Glasværksted
Sejerø Campings glasværksted har åbent hele 
ugen fra kl. 13 - 15 . Børnene har mulighed for 
at lave smykker, lysestager og små skåle til en 
rimelig pris.

Motorcross
J.Ø. kommer igen i år med motorcross maski-
nerne, kom og prøv eller se drengenes vilde 
hop.

Natursti
Den kendte naturfotograf, Lars Gejl vil fortælle 
om Sejerøs smukke natur. Turen er den 11. 
oktober, hvor vi samles på campingen kl. 10. 
Turen er både for voksne og børn.

Jagt
Børn og deres forældrene inviteres med på en 
jagttur, som enten kan være en strandjagt el-
ler duejagt, og der bliver mulighed for at være 
med til at plukke og rense byttet.

Naturen

Sejerøs natur
Sejerø er rig på spændende og sjældne na-
turoplevelser, og tiltrækker derfor både  ornito-
loger og botanikere.  

Det milde klima giver naturen gode betingelser 
på morænebakkerne og de tilgroede skrænter. 
Råvildt, fasaner og harer løber rundt på hele 
øen, og dyrene ses i deres naturlige omgivel-
ser.

Fossiler
Turene langs stranden byder på mange smuk-
ke sten, og der er stor mulighed for at finde 
flotte fossiler. De lange kyststrækninger, som er 
tilgængelig for alle byder på masser af fossiler 
for den vakse vandrer. Der er både søpindsvin, 
rav, vættelys, samt mange forskellige fossiler i 
Ølandssten, bl.a. muslinger, sneglehuse, trilo-
bitter og Ortoceratitter.

Campingplads og kiosk

Kiosk og bageri: I uge 41 og 42 vil bageriet
have åbent i weekenderne fra kl. 7:00 - 12:00.

Bageri
Sejerø Camping har øens eneste bageri, og 
vi kan tilbyde friskbagt brød i lørdag/søndag i 
uge 41 og 42. Vores hjemmelavede speciali-
teter er Sejerø rugbrød, landbrød, formbrød, 
håndværkere og thebirkes. HUSK, at bestille 
brød, hvis du vil være sikker på at få dine fa-
voritter.

Restaurant Sejerø / Pizza & Sandwichbaren
Restaurant Sejerø og pizzabaren har åbent i 
weekenderne i uge 41 og 42. Ring og bestil på 
5959 0138.

Bestilling af hytter og afregning
Hytterne bestilles på www.sejeroe.dk eller på 
tlf. 5959 0138. Hytter betales inden ankom-
sten, telte og campingvogne afregnes ved an-
komsten til campingpladsen. 

Sejerø Camping ApS 

Sejerøvej 3
4592  Sejerø

Tlf. 5959 0138

www.sejeroe.dk
sejeroe@sejeroe.dk

.. stedet man mødes!


