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Nytår og Vinterferie: Destination Vinterhavet

Storytelling om mødet mellem mennesket og den rå natur, at genoplade og skabe 
indre bæredygtighed
Om (familiens) børnenes vinterferie med oplevelser, nærvær og hygge i feriehuse

Naturhistorien: Vinterbadning, ravture

Vesterhavskøkkenet: Badehoteller, restauranter, nytårskur, østersture

Aktive Børnefamilier: Aktiviteter, feriecentre, bade- og legelande

Uge 49 – 8
Før uge 49
Under uge 6
Efter / næste uge 9 
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Påske, pinse og forår: Det livskraftige Vesterhav

Storytelling om naturens kvaliteter, livskraft og forårets nye liv – samt de aktiviteter 
der venter, både i naturen og ved oplevelsesaktører og besøgssteder

Bæredygtig outdoor: Cykling, vandring, ridning, fugle og dyreunger

Kulturhistorien: Jævndøgn og påsketraditioner gennem alle tiderne

Vesterhavskøkkenet: Det livskraftige Vesterhavskøkken
Spirer, rogn og lam, lokale producenter og sildefestival
(+ altid fisk i sæson)

Uge 9 – 16
Før uge 9
Under uge 15
Efter / næste uge 17
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Majferie og juni: Danske drømme

Storytelling om Danmarkshistorien og modige generationers fortællinger, med 
rødder i fiskeri, handel, kunst og kultur
Anderledes outdoor oplevelser i naturen, både de gratis og de eventbaserede 

Kulturhistorien: Udstillinger, håndværk, kunst, lokale traditioner,
guidede ture og levendegørelse af historien

Bæredygtig outdoor: ”Soft outdoor” Koncerter, friluftsgudstjenester, 
dark sky, yoga, guidede ture og picnic kurve, Skt Hans
Udflugtsmål med særlige naturkvaliteter

Uge 17 – 26
Før uge 17
Under uge 21
Efter / næste 27
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Sensommer og høst: Det vilde Vesterhav

Storytelling om livet ved Vesterhavet – livet på og ved vandet, inkl. vandsporten
Vesterhavets vilde natur der forsyner os med lokale råvarer, fejring af høsten, samt 
markedsstemninger i alle afskygninger

Kulturhistorien: Vikingmarked, Høstmarked, Festivaler, Fødevaremarkeder

Vesterhavskøkkenet: Det grønne Vesterhavskøkken
Samle/sanke ture, Svampeugen, krondyrssafari, vildt på menuen
Grøntsager fra gårdbutikker – og på restauranter (+ altid fisk i sæson)

Aktive børnefamilier: Surfer kulturen, begynderkurser i SUP og surf

Uge 27 – 40
Før 27
Under 33
Efter / næste 41
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Efterårsferie: Aktiv på blæstkysten

Storytelling om besøgssteder, attraktioner, events og aktiviteter inkl. leg for børn
Aktive fællesskaber i transcenderende oplevelser, erkendelse og læring

Bæredygtig outdoor: Activism tourism, strandrensninger, klit-beplantning

Kulturhistorien: Dybe udstillinger

Aktive børnefamilier: Vesterhavs ekspeditioner, guidede ture, 
attraktioner og events

Uge 36 - 43
Før 36
Under 40
Efter / næste 44
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Juleferie: Juleminder

Storytelling om atmosfærefyldte købstæder med handelsliv og levende cafeer, 
nisser og lys, sensoriske oplevelser 
Feriehus hygge, stille nærvær med familien og hyggelige små begivenheder

Kulturhistorien: Udstillinger, museer, attraktioner
Købstæderne, -shopping og julemenuer

Aktive børnefamilier: Jule-begivenheder og juleværksteder 

Uge 40 - 1
Før 40
Under 45
Efter / næste 2
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Det livskraftige Vesterhav
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