Velkommen til dejlige dage på

Vildsund Camping

- den hyggelige campingplads midt i Thy

www.vildsundcamping.dk

På Vildsund Camping bor du i campingvogn, autocamper
eller telt. Du kan også leje én af vore hyggelige hytter...

Vildsund er et smørhul midt i Thy - en vaskeægte, lille perle
mellem hav og fjord...

Hold din ferie i fred og ro, kun 300 m. fra Limfjorden.
Der er også tænkt på den unge generation, med hele
to legepladser og hoppepude i sommersæsonen. Den
ene legeplads er anlagt i 2018, og delvist financieret
af Isabella Fortelte.
Alle fællesfaciliteter, så som sanitetsbygningerne og
køkkenet fremstår lyse, venlige og velholdte, lige som
vi lægger stor vægt på den daglige rengøring.

Vildsund er landsbyen mellem bakkerne, som knytter
Vesterhavet og Thy sammen med Mors. Vi byder dig
velkommen med en af Limfjordens beste og sikreste
badestrande, også for de mindste (afstand: 500 m.).

Der er vaskemaskine til mønter og grovkøkken, feks.
til rensning af fisk. I det lune halvår danner vores fælles
grillhytte rammen om hyggelige sammenkomster.
Vi har åbent for alle fra påske til ultimo september, og
helårsåbent for fastliggere.
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For nogle år siden blev det besluttet at genetablere
Sundby Sø, som ellers havde været drænet i mange år.
Resultatet er blevet et naturskønt, rekreativt område,
som anvendes af såvel turister som fastboende. Rundt
om søen er der anlagt motionssti, og området byder
også på et hyggeligt ”madpakkehus” med bålplads.
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Ring og bestil dit ophold på tel. (+45) 92720102
... eller se mere på www.vildsundcamping.dk

På begge sider af Vildsundbroen finder du hyggelige
og attraktive lystbådehavne. På Mors-siden ligger den
nyligt renoverede - og genetablerede Øst Vildsund
Lystbådehavn, som allerede nu er blevet et samlingssted for vandvenner i alle aldre.

Havnen i Vest Vildsund har budt sejlere velkommen
i mere end 30 år, med gode faciliteter og umiddelbar
nærhed til det nye Cold Hawaii Inland Søsportscenter.
Herfra starter også vandreruterne ”Kløverstierne”.
I gå-afstand fra Vildsund Camping finder du flere gode
restauranter, JYSK, Vildsund Køkkencenter, to frisører,
to tøjbutikker, en genbrugsbutik og OK tankstation
med kiosk og take-away grillmad.

Vildsund Camping er det perfekte udgangspunkt for gode
oplevelser i Thy og på Mors...
Oplev Nationalpark Thy (afstand: 12 km.) med det
unikke klitlandskab og landingspladserne i Stenbjerg
og Vorupør. Tag på shopping i Thisted, eller mærk den
maritime atmosfære på Hanstholm Havn.
Er vejret dårligere, så tag en dukkert i svømmehallen i
Snedsted (8 km.), Hurup (22 km.) eller Thisted (10 km.)
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Limfjordsøen Mors lokker med smuk og afvekslende
natur, hyggelige havnemiljøer og købstadscharme i
Nykøbing Mors. Er du interesseret i geologi, har du
mulighed for at besøge øens unikke molérskrænter
og molérmuseet, eller tage en smuttur til øen Fur.
På Mors finder du også Jesperhus Resort, med feriecenter, badeland og blomsterpark, ét af Danmarks
mest populære udflugtsmål for både børn og voksne.
Med udgangspunkt i Vildsund, kan du inden for 40
minutters kørsel i bil opleve en broget buket af helt
uforglemmelige seværdigheder...
Velkommen på Vildsund Camping!
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Vildsund Camping

Parkvej 31, Vildsund . DK-7700 Thisted
Tel. (+45) 92720102
www.vildsundcamping.dk
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