Kjære gjest,
Du verden, som vi har gledet oss til å ønske dere velkommen
på Hotel Fårup. Vi vil gjøre vårt aller beste for å gi deg og din
familie en fantastisk opplevelse – midt i skogen 
Hotel Fårup er historien om en drøm – en drøm som gikk i
oppfyllelse i mai 2016, da vi for første gang kunne åpne
dørene og ønske velkommen inn. Drømmen om Hotel Fårup
begynte allerede i 1987, men det var ikke før høsten 2014 at
det første spadetaket ble tatt. Hotel Fårup rommer i dag 51
familierom og to familiesuiter, en restaurant bestående av tre
lokaler: Birkestuen, Elgens Hule og Stærekassen, i tillegg til fire
møtelokaler.
Fårup Sommerland
Fårup Sommerland har eksistert siden sommeren 1975, hvor
det bl.a. var trampoliner, robåter, hester, sandkasser, skyting
og bowlingbane. Siden den gang har Fårup Sommerland
utviklet seg til en fornøyelsespark med over 60 attraksjoner og
tilbyr massevis av opplevelser for både små og store barn.
Kort sagt har hele familien mulighet til å få noen flotte og
morsomme dager sammen her.

De største opplevelsene er dem vi har sammen

Denne mappen inneholder en rekke praktiske opplysninger du
kan ha bruk for under oppholdet på Hotel Fårup. Husk at
personalet vårt alltid står til tjeneste hvis du har spørsmål i
forbindelse med oppholdet. Du er alltid velkommen i
resepsjonen, som er åpen hele døgnet. Ønsker du å kontakte
resepsjonen på telefon, kan du ringe 600 fra romtelefonen.
Vi håper dere får et fantastisk opphold med mange
minneverdige opplevelser.
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Med vennlig hilsen,
Hotel Fårup
Pirupvejen 147
9492 Blokhus
Tlf. (+ 45) 96 73 92 07
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Hotel Fårup
Kveldsbuffet
Kveldsbuffeten serveres i hotellets restaurant fra kl. 17.30–
21.00. Vi forbeholder oss retten til å stenge buffeten tidligere
hvis alle som har reservert bord har spist.
Bordbestilling gjøres i resepsjonen, gjerne før kl. 16.00 samme
dag.
Pris for voksne er 199 DKK, for barn mellom 3–11 år er prisen 99
DKK og barn fra 0–2 år er gratis å ha med i restauranten.
Vi ber om at du opplyser om eventuelle allergier som vi må ta
hensyn til.
Apotek
Det nærmeste apoteket finnes i Pandrup.
Pandrup Apotek, Bredgade 3, 9490 Pandrup.
Tlf. (+45) 98 24 42 88
Bagasjeoppbevaring
Hvis dere ankommer før innsjekkingstiden er det mulig å
oppbevare bagasjen i et låst koffertrom. Det samme gjelder
ved utsjekk – her har dere også muligheten til å la bagasjen
stå i koffertrommet mens dere bruker siste rest av energi i
Fårup Sommerland.
Bagasjeoppbevaring skjer på eget ansvar.
Bagasjeservice
Hvis du trenger hjelp til å få bagasjen opp på rommet, hjelper
vi gjerne til. Bare henvend deg i resepsjonen.
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Baren
Baren er åpen hele døgnet. På
romservicekortet kan du se hva vi tilbyr
av forfriskninger i baren.
Betalingskort
Det er mulig å betale med både
danske og utenlandske betalingskort
på Hotel Fårup. Vi aksepterer følgende kort: Visa, Visa
Dankort, MasterCard, JCB, Eurocard, Diners og American
Express. Hvis du trenger å ta ut kontanter, kan dette gjøres i
resepsjonen.
De minste, 0–2 år
Hvis de minste fra 0–2 år er med på hotellet, setter vi en
barneseng og et stellebord på rommet – kostnadsfritt. I den
øverste skuffen på badet er det bleieposer.
I tillegg er det mulig å låne babyalarmer mot et depositum,
som tilbakeføres ved tilbake levering.
Hvis den lille trenger et bad etter en dag i Fårup, kan du låne
et badekar ved å henvende deg i resepsjonen.
Hvis du skulle mangle noe av det undernevnte, kan det kjøpes
i resepsjonen:
Smokk, 10 kr.
Tåteflaske, 25 kr.
Smekke, 15 kr.
Badebleie, 5 kr.
Fruktmos, 15 kr.
Det er også et stellebord på vårt handikapvennlige toalett i
første etasje ved fellestoalettene, der det finnes litt forskjellige
størrelser av bleier og sinksalve.
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Dyner og puter
Alle våre dyner og puter er allergivennlige. Ønsker du en
ekstra dyne eller hodepute, ordner vi gjerne dette.
Vil du ha en annen type hodepute enn den som er på
rommet, har vi et lite utvalg du kan velge mellom.
Evakueringsprosedyre
På romdøren finnes en rømningsplan som vi ber om at du gjør
deg kjent med.
Ved evakuering av hotellet ber vi alle om å følge
hotellpersonalets anvisninger.
Elektrisitet
Hotell Fårup bruker 220/230 volt. Du har mulighet til å låne
internasjonale adaptere i resepsjonen mot et depositum, som
tilbakeføres ved tilbake levering.
Ekspress-utsjekk
Hvis hele oppholdet er betalt før ankomst og du under
oppholdet ikke har fått regninger fra restauranten overført til
rommet, kan du benytte ekspress-utsjekk ved simpelthen å
legge nøkkelkortet i resepsjonen.
Førstehjelp/legehjelp
Trenger du førstehjelp, må du ta kontakt med resepsjonen,
som vil tilkalle førstehjelpsvaktene fra parken. Har du behov for
førstehjelp etter parkens stengetid, må du ta kontakt med
resepsjonen/nattportøren, som vil være behjelpelig med å
skaffe nødvendig hjelp.
Gjestedatamaskin / skriver / kopierings- og skannemuligheter
I lobbyen har vi en datamaskin med tilhørende skriver som fritt
kan benyttes av våre gjester.
Hvis du har behov for skanning eller kopiering, kan du
henvende deg i resepsjonen.
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Hesteridning
Hver morgen er det anledning til å oppleve en tur i skogen på
hesteryggen. Start dagen med å oppleve stemningen i stallen
mens hestene gjøres klare fra kl. 8.00. Deretter rir vi på tur i en
time, fra kl. 8.30–9.30. Turen koster 350,- per person. For å
kunne delta, må man ha litt erfaring som rytter fra før. Det er
også mulig å booke en ridetur om kvelden fra kl. 19.00–20.30 –
med unntak av uke 28–31.
Bestilling må skje i resepsjonen dagen i forveien. Du er også
velkommen til å ringe oss, slik at du er sikker på å få plass.
Hjertestarter
Er lokalisert i inngangspartiet mot parken.
Hjertestarteren er en bærbar batteridrevet maskin som skal
betjenes manuelt. Hjertestarteren kan ikke feilbetjenes og er
lett å bruke.
Rengjøring
Det er daglig rengjøring på rommene. Hvis du ikke vil ha
rengjøring på rommet, kan du henge «ikke forstyrr»-skiltet på
døren.
Hunder på Hotel Fårup
Hunden din er velkommen på
Hotel HotelFårup. Alle slags hunder
kan bo på rommene i første etasje.
Det er en hundebar med vann
ved begge inngangene til hotellet.
Rundt hotellet og ved grusveien finner du hundeposer til
hundens etterlatenskaper.
Hunden kan godt være alene på rommet – men vi ser helst at
den blir med dere i parken i løpet av dagen. Det er ikke tillatt
å etterlate hunden alene i bilen. Vi ber om at du oppgir et
mobilnummer i resepsjonen, slik at vi kan kontakte deg om
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nødvendig. Er hunden på rommet når det skal gjøres rent, blir
ikke rommet rengjort. Hunden kan ikke tas med til hotellets
eller parkens restaurantområder, og heller ikke til Aquaparken.
Håndklepakke, badekåpe eller slippers
Hvis dere skal en tur i Aquaparken, er det mulig
å leie en håndklepakke, en badekåpe eller
kjøpe et par slippers i resepsjonen.
Prisen for en håndklepakke, som består av et
badelaken og et stort håndkle, er kr. 35,Leie av badekåpe koster kr. 50,For både håndklepakker og badekåper
reserverer vi et depositum på kr. 50,- som
refunderes ved levering.
Et par slippers kan kjøpes for 15 kr.
Leke-/aktivitetsområde
Hotel Fårup har både en innendørs og utendørs lekeplass for
barna. Vi har en fotballbane som ligger ved Bålhytten – fotball
kan lånes i resepsjonen.
Etter parkens stengetid er det mulig å gå en liten tur i parken.
Når dere har kommet ned til Egerntårnet, møter dere en
stengt port. På denne strekningen har dere anledning til å
stoppe for å spille minigolf på Golføen eller ta en tur med
sykkelbåtene frem til kl. 22.00. All ferdsel her skjer på eget
ansvar, og vi ber dere om å respektere porter og avsperringer.
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Lintøy på rommene
Det er sengetøy og håndklær til alle på rommet når dere
ankommer hotellet.
Det er ved forespørsel mulig å bytte sengetøy hver dag. Det
koster 65 kroner å bytte sengetøy på alle sengene.
Normalt sett bytter vi de håndklærne som legges på gulvet
hver dag.
Frokostbuffet
Frokostbuffeten serveres i hotellets restaurant i tidsrommet
mellom
kl. 7.30–9.30. Det er ikke nødvendig å reservere eller få anvist
et bord til frokostbuffeten, her går dere bare inn og tar plass.
Vi ber om at du opplyser om eventuelle allergier som vi må ta
hensyn til.

De største opplevelsene er dem vi har sammen

Nattportør
Vår nattportør er tilgjengelig på hotellet i nattetimene.
Nattportøren kan kontaktes ved å ringe 600 fra romtelefonen
eller ved å henvende deg i resepsjonen.
Ladere til telefon, nettbrett m.m.
Har du glemt lader til telefonen, nettbrettet eller
datamaskinen, er dette mulig å få låne i resepsjonen. Et
depositum på 150 kroner reserveres på rommet, og
tilbakeføres når laderen leveres i resepsjonen igjen.
Parkering
Det er gratis å parkere ved Hotel Fårup. På parkeringsplassen
er det også to ladestasjoner for elbil, som fungerer via E-ON.
Resepsjonen
Resepsjonen er åpen 24 timer i døgnet. Ønsker du å ta
kontakt på telefon, taster du 600 fra romtelefonen, eller du
kan komme ned og hilse på oss.
Roomservice
Ønsker du roomservice, kan du kontakte resepsjonen ved å
ringe 600 fra romtelefonen. Du kan velge å hente bestillingen i
baren selv – eller å få servering på rommet, noe som
pålegges et gebyr på kr. 75,Røyking
Hotel Fårup er røykfritt. Vi har én røykesone hvor det er tillatt å
røyke. Røykesonen er plassert ved hotellets hovedinngang.
Det er ikke tillatt å røyke hverken på rommene eller på
terrassen. Hvis en røykvarsler utløses på rommet, kommer en
egenbetaling på kr. 8000,- til brannvesenet for falsk utrykning.
Røykereglene gjelder også for bruk av
e-sigaretter, som kun er tillatt i røykesonen.
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Sikkerhetsboks
På alle rommene er det plassert en sikkerhetsboks i
garderobeskapet. Veiledning for sikkerhetsboksen finnes på
innsiden av skapdøren.
Taxi
Henning’s Taxi tlf. (+45) 53 53 44 74 eller Jammerbugt Taxi tlf.
(+45) 23 63 40 11
Resepsjonen hjelper gjerne med å bestille taxi.
Telefon på rommet
Hvis du ønsker å kontakte resepsjonen via romtelefonen, kan
det gjøres på følgende numre:
Resepsjon
Romservice 600

600

Hvis du ønsker å ringe til et annet rom, trykker du 6 +
romnummeret. Vil du f.eks. ringe til romnummer 3, trykker du
603. Vil du ringe til romnummer 139, trykker du 639.
Toalettsaker/stelleprodukter
Har du glemt tannbørsten, kan du få kjøpt en ny i resepsjonen.
Vi har et utvalg av diverse toalettsaker og stelleprodukter, så
bare kom ned til oss hvis du har glemt noe.
Barbersett kr. 15,Sysett kr. 10,Tannbørste kr. 15,Solkrem kr. 15,-
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Trekkvogn/barnevogn
Hvis du har behov for trekkvogn/barnevogn under oppholdet
på hotellet, kan den leies i resepsjonen.
Det koster kr. 50 per dag.
TV/radio
Kanaloversikt for TV/radio
1 – DR1
2 – TV2
9 – TV2 Charlie
10 – TV2 Zulu
11 – TV2 News
12 – TV2 Sport
13 – TV2 Fri
33 – DR2
34 – DR3
35 - DR Ultra
36 – DR Ramasjang
37 – DRK
45 – CNN
85 – SVT1
87 – Sverige 4
91 – NRK1
93 – TV 2 Norge
101 - ZDF
104 - RTL
2403 – DR P3
2416 – DR P7
2433 – RTL Radio
2463 – NRK P1
Det er ikke mulig å bruke Netflix eller Viaplay på TV-en.
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Utsjekk
På avreisedagen er utsjekk senest kl. 10.00.
Bagasje kan oppbevares i våre låste koffertrom på hotellet.
Valuta
Du kan betale med både norske og svenske kroner, samt
euro.
Vær imidlertid oppmerksom på at vi kun tar i mot utenlandsk
valuta i sedler – og du får tilbake veksel i danske kroner.
Vaske-/stryke- og syservice
Vi kan tilby vaske-/stryke- og syservice hvis f.eks. en bukse har
revnet. Hvis tøyet innleveres innen kl. 09.00, returneres det
samme dag – med unntak av i helgene. Pris er 75 kr. per del.
Og alternativt er du velkommen til å låne et strykebrett og
strykejern i resepsjonen.
Videoovervåking
Hotellets fellesarealer er videoovervåket døgnet rundt for alles
sikkerhet.
Vekking
Hvis du ønsker vekking på rommet, må dette bestilles i
resepsjonen dagen i forveien. Vi skal sørge for at dere våkner
til rett tid.
Wi-Fi
Det er gratis Wi-Fi på hele Hotel Fårup.
Nettverket heter «Faarup WI-FI» og har ikke
passord.
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De vakre omgivelsene rundt Hotel Fårup
Aktiviteter
Funcenter
Action House Funcenter
Industrivej 1
9480 Løkken
Telefon: (+45) 99 67 67 10
Nettsted: www.actionhouse.dk
E-post: info@actionhouse.dk
Golf
Blokhus Klit Golf Center
18-hulls bane, som byr på stor naturmessig variasjon med skog,
sanddyner og åpent landskap. Golfbanen er kjent for sine
brede fairways og perfekte greens.
Hvert hull har sitt særpreg og kan gi både nybegynneren og
den rutinerte golfspilleren store utfordringer.
Blokhus Klit Golf Center har alle de fasilitetene som forventes
på et moderne golfsenter. Her er et hyggelig klubbhus med
kafé/restaurant, terrasser med utsikt over banen, møterom,
omkledningsfasiliteter og pro shop.
Hunetorpvej 115
9490 Pandrup
Telefon: (+45) 98 20 95 00
Nettsted: www.blokhusgolf.dk
E-post:
reception@blokhusgolfcenter.dk
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Fisking
Blokhus Fiskepark
Beliggende ved Jetsmark kirke i et naturskjønt område på
cirka ni hektar. Rundt sjøene er det satt opp bord og benker,
og det finnes sløyeplass, utstyrsbutikk, informasjon, toalett,
kiosk, grillplass og lekeplass. Stier og veier er
handikapvennlige.
Kvorupvej 89
9490 Pandrup
Telefon: (+45) 52 50 24 98
Sykkelutleie
Hune Cykeludlejning
Lei klargjorte sykler i tipp-topp stand.
Sykle på Danmarks beste
badestrand, Blokhus Strand – eller ta
en tur i skogen, hvor det er fred og ro
og ingen biler.
Her er det sykler til hele familien i alle
størrelser – også tandem- og
terrengsykler.
Pirupvejen 7
9492 Blokhus
Telefon: (+45) 25788620
Nettsted: www.lejencykel.dk
E-post: info@lejencykel.dk
Attraksjoner
Hvis det er noe vi er gode til i Danmark, så er det å lage
attraksjoner som appellerer til hele familien. Her er et par
attraksjoner i Nordjylland som er verdt å anbefale – i tillegg til
Fårup Sommerland. God tur!
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Aalborg Zoo
Aalborg Zoo ble innviet i april 1935 og er i dag en av
provinsens største, helårsåpne turistattraksjoner med opptil 375
000 besøkende i året.
Dyreparkens areal er på 8½ hektar og har 1200 dyr fordelt på
cirka 138 arter.
Mølleparkvej 63
9000 Aalborg
Telefon: (+45) 96 31 29 29
Nettsted: www.aalborgzoo.dk
Nordsøen Oceanarium
Opplev det gigantiske Oceanariumet med
4,5 millioner liter vann. Her kan du se
massevis av sjødyr: fra den glupske
gråsteinbiten til de lekne selene og den
godmodige månefisken.
Følg dykkerne ned i dypet når månefisken,
haiene og alle de andre fiskene blir fôret i
det store Oceanariumet.
Ta med familien og gå på ekspedisjon til de
syv destinasjonene – til vanns, til lands og helt til bunnen av
Nordsjøen.
Velkommen i dypet.
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals
Telefon: (+45) 98 94 44 44
Nettsted: www.nordsoenoceanarium.dk
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Ørnereservatet
Opplev vingesuset når naturens vidundere utfolder seg. Møt
blant annet den sibirske kjempeørnen og den tibetanske
dragen. Det vil bli fantastisk nærkontakt med verdens største
ørner, noe som vil begeistre barna og lære dem om naturen.
Skagensvej 107
9881 Bindslev
Telefon: (+45) 98 93 20 31
Nettsted: www.eagleworld.dk
Naturskjønne omgivelser
Hotel Fårup ligger bare noen få kilometer fra Vesterhavet og
badebyene Blokhus og Løkken, hvor du finner noen av NordEuropas beste badestrender. I de omkringliggende skogene
er det dessuten gode muligheter til å vandre, sykle eller løpe.
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