Kære gæst,
Nøøøj, hvor har vi glædet os, til at byde jer velkommen, her
hos os, på Hotel Fårup. Vi vil gøre vores allerbedste, for at give
dig og din familie en fantastisk oplevelse - helt ude i skoven ☺
Hotel Fårup er historien om en drøm – en drøm der i maj 2016
gik i opfyldelse, da vi for første gang kunne åbne dørene og
byde velkommen indenfor. Drømmen om Hotel Fårup
startede tilbage i 1987, men først i efteråret 2014 blev det
første spadestik taget. Hotel Fårup rummer i dag 51
familieværelser og to familiesuiter, en restaurant bestående af
tre lokaler; Birkestuen, Elgens Hule og Stærekassen, samt fire
mødelokaler og vores hyggelige Bålhytte.
Fårup Sommerland
Fårup Sommerland har eksisteret siden sommeren 1975, hvor
der bl.a. var trampoliner, robåde, heste, sandkasser, skydning
og bowlingbane. Siden har Fårup Sommerland udviklet sig til
en forlystelsespark med mere end 60 forlystelser, og tilbyder
massevis af oplevelser til både store og små legebørn.
Kort sagt har hele familien mulighed, for at få nogle rigtig
gode og sjove dage sammen.

De største oplevelser er dem vi har sammen

Denne mappe indeholder en lang række praktiske
informationer, som I kan få brug for under jeres ophold på
Hotel Fårup.
Husk, at vores personale til hver en tid er behjælpelig, hvis I har
spørgsmål i forbindelse med jeres ophold. I er altid velkommen
i receptionen, som er åben hele døgnet. Ønsker I telefonisk
kontakt med receptionen, skal I blot ringe 600 fra
værelsestelefonen.
Vi håber, I får et fantastisk ophold med en masse
mindeværdige oplevelser.
De største oplevelser er dem vi har sammen

Med venlig hilsen
Hotel Fårup
Pirupvejen 151
9492 Blokhus
Tlf. (+ 45) 96 73 92 07
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Hotel Fårup
Aftenbuffet
Aftenbuffeten serveres i hotellets restaurant fra kl. 17.30-21.00.
Dog forbeholder vi os retten til at lukke buffeten tidligere, hvis
alle der har reserveret bord, har spist.
Bordbestilling skal ske i dette link.
Pris for voksne kr. 225, for børn mellem 3-11 år er prisen kr. 115
og 0-2-årige er gratis at have med i restauranten.
Er der allergier, som vi skal tage hensyn til, bedes dette oplyst.
Affaldssortering
Vil I hjælpe os med at passe på skoven, ved at bruge vores
affaldsstationer på gangene, her er det muligt at sortere pant,
pap og papir.
I restauranten er det muligt at sorterer madaffald fra det
generelle affald.
Apotek
Det nærmeste apotek ligger i Pandrup.
Pandrup Apotek, Bredgade 3, 9490 Pandrup.
Tlf. (+45) 98 24 42 88
Bagageopbevaring
Hvis I ankommer inden der er check-in på værelserne, har vi
mulighed for at opbevare jeres bagage i et aflåst kuffertrum.
Det samme gælder ved check-ud; her har I også mulighed for
at få bagagen i kuffertrummet, mens I bruger den sidste
energi i Fårup Sommerland.
Bagageopbevaringen er på eget ansvar.

Bagageservice
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Hvis I skulle have brug for hjælp til at få bagagen bragt på
værelset, så hjælper vi jer gerne. I skal blot spørge om det i
receptionen.
Baren
Baren er åben hele døgnet. I kan se i
roomservicekortet, hvad vi tilbyder af
forfriskninger i baren.
Betalingskort
Det er muligt at betale med både
danske og udenlandske betalingskort
på Hotel Fårup. Vi modtager følgende kort: Visa, Visa Dankort,
MasterCard, JCB, Eurocard, Diners og American Express. Hvis I
har brug for at hæve kontanter, kan dette gøres i
receptionen.
De mindste, 0-2 år
Hvis de mindste fra 0-2 år er med på hotellet, stiller vi en
weekendseng og et puslebord på værelset - hvilket er gratis. I
den øverste skuffe på badeværelset finder I bleposer.
Herudover er det muligt at låne babyalarmer i receptionen.
Skulle den lille få brug for et bad efter en dag i Fårup, kan I
låne et badekar, ved at henvende jer i receptionen.
Hvis I skulle mangle noget af nedenstående, kan det købes i
receptionen:
En sut 35 kr.
Sutteflaske 25 kr.
Hagesmæk 15 kr.
Vådservietter 20 kr.
Smoothie 15kr.
Badeble 5 kr.
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Der findes også et puslebord på vores handicapvenlige toilet i
stueetagen ved fællestoiletterne, hvori der er lidt forskellige
størrelser af bleer og zinksalve.
Dyner og puder
Alle vores dyner og puder er allergi-venlige. Hvis I ønsker en
ekstra dyne eller hovedpude, finder vi det gerne til jer.
Ønsker I en anden slags hovedpude, end den der er på
værelset, har vi et lille udvalg, som I kan vælge mellem.
Evakueringsprocedure
På værelsesdøren finder I en flugtvejsplan, som I bedes
orientere jer om ved ankomst.
I tilfælde af evakuering af hotellet, bedes alle følge
hotelpersonalets anvisninger.
Elektricitet
Hotel Fårup bruger 220/230 volt. I har mulighed for at låne
internationale adaptere i receptionen.
Ekspres check-ud
Hvis hele jeres ophold er betalt inden ankomst, og I under
opholdet ikke har fået regninger fra restauranten overført til
værelset, kan I lave ekspres check-ud, blot ved at lægge
jeres nøglekort i receptionen.
Førstehjælp/lægehjælp
Har I brug for førstehjælp, kontakt da receptionen, som vil
tilkalde vores førstehjælpere fra parken. Hvis I har behov for
førstehjælp efter parkens lukketid, bedes I ligeledes henvende
jer til receptionen/natportieren, som vil være jer behjælpelig
med at skaffe den nødvendige hjælp.
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Green Key
På hotellet blev vi i år 2021 certificeret med Green Key
mærkningen. Hvis I har spørgsmål til vores miljøarbejde eller til
certificeringen, er I meget velkommen i receptionen, til en
snak og hvor der findes yderligere materiale. Yderligere kan
der også læses om vores miljøarbejde samt certificeringer på
vores hjemmeside.
Gæstecomputer/printer/kopierings- og scanningsmuligheder
I loungen har vi en computer med tilhørende printer som frit
kan benyttes af vores gæster.
Hvis I har brug for at få scannet eller kopieret, skal I blot
henvende jer i receptionen.
Hestetur
Hver dag har I mulighed for at opleve en tur rundt i skoven på
hesteryg. Start med at opleve atmosfæren i stalden hos
hestene, mens de gøres klar. Herefter rides der en tur på ca.
en time. For at kunne være med på rideturen, skal man være
en lettere øvet rytter.
Se mere herom eller book en plads på vores hjemmeside.
Hjertestarter
Findes udvendigt på hotellet mod parken.
Hjertestarteren er en transportabel batteridrevet maskine, som
skal betjenes manuelt. Hjertestarteren kan ikke fejlbetjenes, og
er let at bruge.
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Housekeeping/rengøring
Der er daglig rengøring på værelserne. Ønsker I ikke at få
rengjort jeres værelse, bedes I placere ”forstyr ikke”-skiltet på
døren.
Hunde på Hotel Fårup
Jeres hund er velkommen på Hotel
Fårup. Alle slags hunde må bo på
værelserne i stueetagen.
Der er en hundebar med vand
ved begge indgange til hotellet.
Rundt omkring hotellet og ved grusvejen finder du
hundeposer til hundens efterladenskaber.
Hunden må gerne være alene på værelset - dog ser vi helst,
at den er med jer i parken i løbet af dagen. Det er ikke tilladt
at efterlade hunden alene i bilen. Vi beder jer efterlade et
mobilnummer i receptionen, så vi kan kontakte jer, hvis
nødvendigt. Er der hund på værelset, når der skal gøres rent,
bliver værelset ikke rengjort. Jeres hund må ikke medbringes i
hotellets eller parkens restaurantområder samt i vores Aquapark.
Håndklædepakke, badekåbe eller slippers
Hvis I skal en tur i Aqua-parken, har I mulighed
for at leje en håndklædepakke, en badekåbe,
eller købe et par slippers i receptionen.
Prisen for en håndklædepakke, som består af
et badelagen og et stort håndklæde er kr. 45,Leje for en badekåbe kr. 50,-.
Et par slippers kan købes for 15 kr.
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Lege-/aktivitetsområde
Hotel Fårup har både en indendørs- og udendørs legeplads.
Vi råder over en petanqebane, som ligger ud mod
Aquaparken og en fodboldbane, der er placeret ved
Bålhytten – fodbold og petanquekugler kan lånes i
receptionen. Efter parkens lukketid har I mulighed for at gå en
lille tur i parken. Når I er nået ned til Egerntårnet, møder I en
lukket port og det er ikke tilladt at gå længere end til porten.
På denne strækning har I mulighed for at gøre holdt og spille
minigolf på Golføen eller tage en tur i cykelbådene frem til kl.
22.00.
Al færdsel er på eget ansvar, og vi beder jer respektere porte
og afspærringer.
Linned på værelserne
Der er sengetøj og håndklæder til alle på værelset, når I
ankommer til hotellet.
Det er ved forespørgsel muligt at få skiftet sengetøj hver dag,
pris 65 kr. pr. gang.
Normalvis skifter vi dagligt de håndklæder, som ligges på
gulvet.
Morgenmadsbuffet
Morgenmadsbuffeten serveres i hotellets restaurant i
tidsrummet fra kl. 7.15-9.30. Også til morgenbuffeten er det
nødvendigt at reservere, husk at gøre det senest dagen før.
Er der allergier som vi skal tage hensyn til, bedes dette oplyst.
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Natportier
Vores natportier er tilgængelig på hotellet i nattetimerne.
Natportieren kan kontaktes ved at ringe 600 fra
værelsestelefonen eller ved henvendelse i receptionen.
Opladere til telefon, tablets mm.
Skulle I have glemt oplader til telefoner, tablets eller
computere, så har I mulighed for at låne en i receptionen.
Et depositum på 150 kr. reserveres på værelset, og
tilbageføres når opladeren afleveres i receptionen igen.
Parkering
Det er gratis at parkere ved Hotel Fårup. På parkeringspladsen
er der også seks el-ladestandere.
Receptionen
Receptionen er åben 24 timer i døgnet. Ønskes telefonisk
kontakt, så tast 600 fra værelsestelefonen, eller kom ned og
hils på os.
Roomservice
Ønskes der roomservice, kan I kontakte receptionen ved at
ringe 600 fra værelsestelefonen. I kan vælge selv at hente
jeres bestilling i baren – eller ønsker I servering på værelset,
pålægges et gebyr på kr. 75,Rygning
Hotel Fårup er røgfrit. Vi har én rygezone, hvor det er tilladt at
ryge. Rygezonen er placeret ved hotellets hovedindgang og
er skiltet. Det er ikke tilladt at ryge hverken på værelser eller
på terrasser/altaner. Udløses en røgdetektor på værelset, vil
der være en egenbetaling på kr. 8.000,- til brandvæsenet for
forgæves udrykning. Rygereglerne gælder også for brugen af
e-cigaretter, som ligeledes kun er tilladt i rygezonen.
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Sikkerhedsboks
På alle værelser er der placeret en sikkerhedsboks i
garderobeskabet. Vejledning til sikkerhedsboksen findes på
indersiden af skabslågen.
Taxi
Henning’s Taxi tlf. (+45) 53 53 44 74 eller Jammerbugt Taxi tlf.
(+45) 23 63 40 11
Receptionen er gerne behjælpelig med bestilling af taxi.
Telefon på værelset
Hvis I ønsker at kontakte receptionen fra værelsestelefonen,
så kan det ske på følgende numre:
Reception
Roomservice

600
600

Ønsker I at ringe til et andet værelse, skal I trykke
6+værelsesnummeret. Ønsker I f.eks. at ringe til
værelsesnummer 3, så skal I trykke 603. Ønsker I at ringe til
værelsesnummer 139, så tryk 639.
Toiletsager/plejeprodukter
Har I glemt tandbørsten, så er der mulighed for at købe en i
receptionen. Vi har et udvalg af diverse toiletsager og
plejeprodukter, så kom endelig ned til os, hvis I skulle have
glemt noget.
Barbersæt kr. 15,Sy-sæt kr. 10,Tandbørste kr. 15,Solcreme kr. 45,-
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Trækvogn/klapvogn
Hvis I skal bruge en trækvogn eller klapvogn under jeres
ophold på hotellet, kan den lejes i receptionen.
Det koster 50 kr. pr. dag.
TV/Radio
Kanaloversigt på 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 muligt at anvende Netflix eller Viaplay på
fjernsynet.
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Ud-check
På afrejsedagen skal check-ud ske senest kl. 10.00.
Bagage kan, på eget ansvar, opbevares i vores aflåste
kuffertrum.
Valuta
I kan betale med både norske og svenske kroner samt Euro.
I skal dog være opmærksomme på, at vi kun modtager
udenlandsk valuta i sedler – og byttepenge får I tilbage i
danske kroner.
Vaske-/stryge- og sy-service
Vi tilbyder vaske-/stryge og sy-service, hvis der f.eks. skulle
være revnet et par bukser. Indleveres tøjet inden kl. 9.00
returneres det samme dag – med undtagelse af weekender.
Pris 75 kr. pr. del.
Og alternativt er I velkomne til at låne et strygebræt og
strygejern i receptionen.
Videoovervågning
Hotellets fællesarealer er videoovervåget døgnet rundt for
alles sikkerhed.
Vækning
Ønsker I vækning på værelset, skal dette bestilles i
receptionen dagen forinden. Vi vil med glæde sørge for, I
kommer op til tiden.
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Wi-Fi
Der er gratis Wi-Fi på hele Hotel Fårup. I
skal blot benytte ”Faarup WI-FI”. Der er
ingen kode på dette netværk.
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De skønne omgivelser omkring Hotel Fårup
Aktiviteter
Funcenter
Action House Funcenter
Industrivej 1
9480 Løkken
Telefon: (+45) 99 67 67 10
Website: www.actionhouse.dk
Mail: info@actionhouse.dk
Golf
Blokhus Klit Golf Center
18-hullers bane, der byder på stor landskabsmæssig variation
med plantage, klit og åbent land. Golfbanen er kendt for sine
brede fairways og perfekte greens.
Hullerne har hver sit særpræg og kan give både begynderen
og den rutinerede golfspiller store udfordringer.
Blokhus Klit Golf Center har alle de faciliteter, som forventes af
et moderne golfcenter. De har et dejligt klubhus med
café/restaurant, terrasser med udsigt til banen, møderum,
omklædningsfaciliteter og pro shop.
Hunetorpvej 115
9490 Pandrup
Telefon: (+45) 98 20 95 00
Website: www.blokhusgolf.dk
Mail: reception@blokhusgolfcenter.dk
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Fiskeri
Blokhus Fiskepark
Beliggende ved Jetsmark Kirke i et naturskønt område på 17
tønder land. Omkring søerne er der anbragt bænke og
borde, og der forefindes renseplads, grejbutik, information,
toilet, kiosk, grillplads og legeplads. Stier og veje er
handicapvenligt anlagt.
Kvorupvej 89
9490 Pandrup
Telefon: (+45) 52 50 24 98
Cykeludlejning
Hune Cykeludlejning
Lej tip-top klargjorte cykler. Cykel på
Danmarks bedste badestrand Blokhus Strand eller en tur i skoven,
hvor der er fred og ro og ingen biler.
De har cykler til hele familien i alle
størrelser - også tandem og
mountainbikes.
Pirupvejen 7
9492 Blokhus
Telefon: (+45) 25788620
Website: www.lejencykel.dk
Mail: info@lejencykel.dk
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Attraktioner
Hvis der er noget, vi er gode til i Danmark, så er det at lave
attraktioner, som tiltaler hele familien. Her er et par
anbefalelsesværdige attraktioner i Nordjylland – udover Fårup
Sommerland. God tur!
Aalborg Zoo
Aalborg Zoo blev indviet i april 1935 og er i dag én af
provinsens største helårsåbne turistattraktioner.
Aalborg Zoos areal er på 8½ ha, hvor der er 1.200 dyr fordelt
på ca. 138 arter.
Mølleparkvej 63
9000 Aalborg
Telefon: (+45) 96 31 29 29
Website: www.aalborgzoo.dk
Nordsøen Oceanarium
Oplev det gigantiske Oceanarium med 4,5
mio. liter vand. Udforsk stimevis af havdyr; fra
den glubske havkat til de legesyge sæler til
den godmodige klumpfisk.
Følg dykkere i dybet, når klumpfisken,
hajerne og alle de andre fisk bliver fodret i
det store Oceanarium.
Tag familien med og gå på ekspedition - til
vands, til lands og helt til bunden af
Nordsøen.
Willemoesvej 2
9850 Hirtshals
Telefon: (+45) 98 94 44 44
Website: www.nordsoenoceanarium.dk
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Naturskønne omgivelser
Hotel Fårup ligger kun få kilometer fra Vesterhavet og
badebyerne Blokhus og Løkken, hvor I finder nogle af
Nordeuropas bedste badestrande. Desuden byder de
omkringliggende skove på muligheder for at vandre, cykle
eller løbe en tur.
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