Hø

Feriepark

Langeland
Camping og Hytter
• Fitness
• Cykling
• Leg og boldspil
• Multiarena
• Havkajak
• Svømning
• Ridning
• Morgengymnastik
• Stranden
• Segway

• Lystfiskeri
• Vandreture
• Wellness
• Stilleområde
• Stranden
• Kreativ værksted

Feriepark Langeland er stedet, hvor
aktiviteter og afslapning går hånd i hånd

Ristinge

Langeland

Oplev den hyggelige campingstemning
på vores 3* plads i Ristinge. Moderne
faciliteter, swimmingpool og minigolfbane – her er masser af muligheder for
hele familien.

Emmerbølle
Oplev vores 4* plads i Emmerbølle, der
summer af hyggelig campingstemning.
Lækre faciliteter, swimmingpool og
direkte adgang til egen strand – her er
plads til hele familien.
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– fordi det er sundt
at være aktiv

– fordi det er sundt
at slappe af

Hvem siger, at campingferie kun handler om at læne sig tilbage
og se græsset gro? I Feriepark Langeland har hele familien
mulighed for at få pulsen op med en sjov og aktiv ferie.

Pust ud og få fornyet energi. I Feriepark Langeland kan du
nyde naturen, stilheden og komme ned i gear og få en ferie
med ren afslapning.

Fitness

Cykling

Lystfiskeri

Vandreture

Leg og boldspil

Multiarena

Stilleområde

Stranden

Havkajak

Segway

Wellness

Kreativ værksted

Ridning

Morgengymnastik

Stranden
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Emmerbølle
Strand Camping

Emmerbølle
Side 4 – 9

De lune sommeraftener og ture til stranden kan krydres med ture i
området til Langelands mange spændende seværdigheder og attraktioner.
I Feriepark Langeland vil I aldrig mangle oplevelser.
Oplev øen til fods, på to hjul eller til havs. Vandreture, løb, cykling, havkajak, ridning – Feriepark Langeland har i skøn forening med Langelands
mange muligheder de perfekte rammer for en aktiv og afslappet ferie
for hele familien.

Høj puls Lav puls
• Fitness
• Cykling
• Leg og boldspil
• Multiarena
• Havkajak
• Svømning
• Ridning
• Morgengymnastik
• Stranden
• Segway

• Lystfiskeri
• Vandreture
• Wellness
• Stilleområde
• Stranden
• Kreativ værksted

Emmerbølle

Se åbningstider på
Feriepark-langeland.dk/Emmerboelle

Ristinge

Ristinge Camping

Ristinge

Side 12 – 15

Kombinér de lune sommeraftener og turene til stranden med ture
rundt til Langelands mange spændende seværdigheder. Her er masser
af muligheder for, at hele familien kan have en oplevelsesrig og aktiv
ferie sammen – både inde på den hyggelige plads og rundt i den smukke
langelandske natur.
Kom op i gear den ene dag med fx cykling, løb og havkajak og slap helt af
dagen efter med fx vandreture, lystfiskeri eller en tur på stranden.

Høj puls Lav puls
• Cykling
•L
 egeplads og
mooncars
• Boldspil
• Havkajak
• Svømning
• Ridning
• Stranden
• Segway
• Tennis

• Stranden
• Lystfiskeri
• Vandreture
• Stilleområde
• Minigolf
• Kreativ værksted

Se åbningstider på
Feriepark-langeland.dk/Ristinge
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Ferie som du vil på Emmerbølle...

Se alle mulighederne
for afslapning på
Feriepark-langeland.dk/
Emmerboelle

I pool-området finder du blandt andet to
børnepools med en dybde på henholdsvis 1 m og 35 cm – begge med rutsjebane.

Lav puls

– når man trænger til bare at lade
sig flyde ovenpå, og glemme alt
omkring sig.
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Emmerbølle

Emmerbølle

Ristinge

Høj puls
– fordi man har en masse
energi, der stal fyres af.
Og så sover man så godt
om natten, når der har
være fuld fart på hele
dagen.

Stort opvarmet pool-område
med plads til både vandhunde
og dem som blot vil nyde
solen med en god bog. Som
gæst på pladsen har du fri og
ubegrænset adgang.

– eventyr eller afslapning

For den aktive familie er der altid noget at
give sig til på Feriepark Langeland, Emmerbølle. Foruden den store multiarena
finder du græsarealer med lækre forhold
til beachvolley, fodbold, petanque m.m.

Mærk Langeland på en anderledes måde.
På hesteryg kommer du hurtigt vidt omkring både skov og strand, og du oplever
naturen på en helt anden måde.

Tæl bladene på træerne eller se græsset
gro. Lav ingenting og læg liggestolen helt
ned. Det er hovedbeskæftigelserne i vores stilleområde.

Feriepark-langeland.dk/
Emmerboelle
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Oplev øen på to hjul...

Se alle mulighederne
for aktiviteter på
Feriepark-langeland.dk/
Emmerboelle

Lav puls
Ta’ en lur i skyggen uden at
tænke på andet end det næste
måltid eller den næste gå-tur
ved stranden.

Ta’ madpakken og børnene med på eventyr i Langelands skønne omgivelser. Der
er masser af oplevelser i vente for både
store og små.
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Emmerbølle

Emmerbølle

Ristinge

Høj puls
– når man gerne vil holde sig i
form og når det er den bedste
måde, at koble af og finde ro i
sjælen.

Oplev øens mange cykelstier
eller kør på MTB i det
kuperede terræn.

– i jeres eget tempo

Få inspiration til jeres cykeltur i receptionen – oplev fx ”De 15 møller, de 15 bøller
og de 15 kirkesogne. Vi udlejer også cykler i alle størrelser.

Ta’ cyklen rundt og mærk den ekstra frihed.
Langeland byder på mange anlagte cykelstier, så I ikke behøver at starte bilen,
hver gang I skal opleve øen.

Velegnede stier, havets susen og vind
i håret. På to hjul er du garanteret en
smuk naturoplevelse, når du cykler langs
stranden.

Feriepark-langeland.dk/
Emmerboelle
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Bo som du vil på Emmerbølle...

Camping · Fra transitpladser til luksuspladser

Hytter · 8 forskellige hyttetyper, fra 3 til
5 stjerner

Hytteferie med masser af komfort. Vi tilbyder flere forskellige hyttetyper
– så spørgsmålet er bare, om du er til havudsigt eller landudsigt, hytteby
eller følelsen af autentisk camping?

Familietelte · Velindrettet og fuldt
udstyret

Se alle mulighederne
for overnatning på
Feriepark-langeland.dk/
Emmerboelle

Sommerhus · 120 kvm med sovepladser op til 8 pers.
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Ta’ en frisk dukkert fra den fine og handicapvenlige badebro. Mærk havets bølger
og vindens susen. Der er rig mulighed for
aktiviteter på vandet og garanti for fart
over feltet.

Emmerbølle

Emmerbølle

Ristinge

5 stjernet hytte med havudsigt eller landskabsudsigt – og direkte adgang til stor solterrasse.

Velindrettede og rummelige hytter til hele
familien.

De største hytter kan huse op til 7 personer.

Smuk børnevenlige sandstrand til skønne
dage for hele familien. Her kan man trygt
bade i det lave vand, bygge sandslotte
eller bare ligge og nyde solens stråler med
en god bog.

Det lave vand og sandbunden på Emmerbølle Strand er ideel til at alle aldre kan
prøve kræfter med flere sjove aktiviteter
på vandet. Hvem kan fange flest krabber?

– med udsigt over vandet

Pladsen byder på egen bade- og bådebro
med tilhørende jolleslip. Medbring båden
på ferien helt gratis, og ta’ ud og mærk
havet og bølgernes brusen.

Feriepark-langeland.dk/
Emmerboelle
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Oplev et langt land!
Krydr ferien med ture i området til Langelands mange spændende
seværdigheder og attraktioner. Fra Lohals i nord til Bagenkop i syd
– på vores lange land vil I aldrig mangle oplevelser.

3. Segway Langeland

Emmerbølle
2. Tranekær Slotsmølle
1. Tranekær Slot
4. Turridning Langeland

5. Rudkøbing by

6. Skovgaards Gods

Ristinge

8. Langelandsfortet

7. De vilde heste
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1. Tranekær Slot

2. Tranekær Slotsmølle

3. Segway Langeland

Få en enestående oplevelse og besøg
Tranekær Slot. Få indblik i historien og
oplev en skøn natur.

Besøg den gamle hollandske mølle i
Tranekær. Den er bygget i 1846 og står
stadig med det oprindelige inventar.

Lej en segway og oplev Langeland på en
sjov og anderledes måde. Med fart over
feltet er der garanti for en udfordrende
dag for hele familien.

4. Turridning Langeland

5. Rudkøbing by

6. Skovsgaard Gods

Nyd Langelands smukke natur til hest.
Oplev skov og strand og det bakkede
terræn på ryggen af en islandsk hest.

Oplev de gamle huse og hyggelige
gader i Rudkøbing by. Her er alt, hvad
hjertet begærer, og der er garanti for en
hyggelig dag.

På Skovsgaard Gods går landbrug og
natur hånd i hånd. Godset er et stort
økologisk besøgslandbrug med flere
museer og udstillinger.

Hent mere
inspiration i
receptionen

7. De vilde heste

8. Langelandsfortet

Få en speciel oplevelse ved at besøge
de vilde heste. Oplev op til 80 hopper
og hingste færdes frit i det store grønne
areal.

Besøg Langelandsfortet og kom tæt på
den kolde krig. Oplev bunkers, kanoner,
og kom ombord på en ubåd og bliv
klogere på en spændende fortælling.
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Ferie som du vil på Ristinge...

Se alle mulighederne
for afslapning på
Feriepark-langeland.dk/
Ristinge
Se alle mulighederne
for aktiviteter på
Feriepark-langeland.dk/
Ristinge

Lav puls
Endelig tid til en god
bog – ingen pligter,
ingen aftaler...
– kun tænke på dig
selv, for din egen
skyld.
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Gør jer klar til at besejre Langelands
bedste minigolfbane! Banen er anlagt i
flere niveauer med springvand, blomster
og små vandfald.

Emmerbølle

Ristinge

Ristinge

Høj puls
– fordi du ikke kan sidde
stille, og fordi naturen kalder
på dig – til lands eller til vands.

Ristinge Strand er kendt som
én af landets bedste sandstrande. Vær aktiv på vandet,
slap af i solen eller mærk
sandet mellem tæerne.

– fred og ro eller fuld fart frem

Lav puls langs poolen mens børnene hygger sig. Nyd solen og en god bog – eller få
løsnet musklerne i den store boblezone
efter en lang cykeltur eller en spændende
tenniskamp.

Spring i poolen og få en forfriskende dukkert. Poolen består af tre adskilte, men
alligevel sammenhængene pools. Poolen
er opvarmet med solfangeranlæg.

Oplev den sydlige del af Langeland på to
hjul. Det omfattende net af cykelstier og
småveje bringer jer rundt om til seværdigheder, flot natur og bakkede landskaber.

Feriepark-langeland.dk/
Ristinge
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Bo som du vil på Ristinge...

Camping · Fra transitpladser til megapladser

Hytter · Fra traditionelle campinghytter til
luksushytter

Sommer, sol og camping! Hytte, campingvogn eller telt – på Feriepark Langeland, Ristinge får du den ægte feriefølelse. Der er plads til hele familien,
fred og ro eller fart over feltet. Du vælger selv tempoet!

Natur-tønde · Unik oplevelse med
soveplads op til 4 personer

Se alle mulighederne
for overnatning på
Feriepark-langeland.dk/
Ristinge

Ferielejligheder · Pæne og velholdte
med soveplads op til 6 personer
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Ristinge Strand ligger kun en lille spadseretur fra pladsen. Den er en af øhavets flotteste badestrande og er bestemt et besøg
værd.

Emmerbølle

Ristinge

Ristinge

Ta’ på hytteferie og få oplevelsen af camping. Vi tilbyder 3 forskellige hyttetyper.

Hyggelige, pæne og velholdte hytter.

– ved skov og strand

Oplev Langeland til havs med en tur i
kajak langs den 140 km lange kystlinje.
Nyd den unikke natur, roen fra vandet
og få pulsen op på din tur – du bestemmer selv ruten og hastigheden.

Nyd en skøn sommerdag på den brede
sandstrand – byg sandslotte eller hop i
det bølgende hav. Her er der rig mulighed
for afslapning og hygge.

Ferielejlighederne er velindrettede med
hyggelig terrasse.

Oplev Langeland til fods i dit eget tempo
Der er utallige muligheder for vandreture
på øen. Den berømte Ristinge Klint er i sig
selv en stor oplevelse.

Feriepark-langeland.dk/
Ristinge
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Langeland
Camping og Hytter

Feriepark-langeland.dk
Emmerbølle

Ristinge

Emmerbøllevej 24, 5953 Tranekær,
Tlf. 62 59 12 26, info@emmerbolle.dk

Ristingevej 104, 5932 Humble,
Tlf. 62 57 13 29, info@ristinge.dk
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