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vi fejrer 65 års Jubilæum
og bliver samtidig den første
4**** Outdoor campingplads
i Danmark
Vi byder velkommen til sæson 2019
I mange år har vi gået vores helt egne veje. Vi så “lyset i mørket“ og blev derfor som
den første campingplads i Danmark certificeret som Dark Sky Camp.
Som den første i Danmark ligger vi i et Unesco Biosfære område.
Vores motto er ”We bring you back to nature” og vi tilbyder både dig og dine børn
frihed og rum til unikke oplevelser og fælleskab.

FN’s 17
verdensmål
Nu er vi gået endnu et skridt videre og er
blevet den første camp der lever op til mere
end 3 af FN’s 17 Verdens Mål*. Dette fejrer
vi ved at give alle børn (under 12 år) gratis
entré og årskort til Geocenter Møns Klint
”Hvor Danmark blev født”.
Børnene skal være med til at skabe en
bedre verden så derfor ønsker vi dem velkommen til ”We bring you back to nature”.
Nye aktiviteter introduceres i forbindelse
med disse temaer.
* Læs mere om dette på vores nye website
under Grøn Sti.
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UNIKE oplevelser
til dig i påsken
Fra den 16. til den 21. april

Tirsdag den 16. april

1.000-vis af stjerner lyser over Møn
Tid: Tirsdag den 16. april, kl. 16.00
Sted: GeoCenter Møns Klint’s biograf
Det er lykkedes os at få en af bagmændene bag DARK SKY MØN, amatørastronom
Tom Axelsen til at holde et af sine spændende foredrag om stjernerne og universet. Tom vil
fortælle om DARK SKY Møn og tage jer med på tur til stjernehimlen over Møn. Hvor ligger
Karlsvognen? Hvad med Nordstjernen og Store Bjørn? På Møn er det ultimativt mørkt og
man kan se 1.000-vis af stjerner på nattehimlen. Mørket og stjernerne er et utroligt fascinerende syn og med Toms foredrag håber vi at endnu flere lader sig forføre af universet og
uendeligheden.
NB: Billet (og sæsonkort) til GeoCenter Møns Klint giver adgang til foredraget.

Skærtorsdag den 18. april kl 15.30

Rundtur Lake Apartments
Tid: 15.30
Sted: På terrassen ved Lake Apartments
Hotelchef Mads Johansen inviterer til rundtur til vores nye Lake Apartments ved
Hunosøen som blev indviet den 12. april. Her vil Mads fortælle om de nye hotellejligheder,
restaurant, café og farmshop.

Alle dage
i påsken
Besøg Møn Is, Geo Center, eller tag en
tur til købstaden Stege og meget mere.
De fleste dage i påsken, vil der også være
kreativ workshop, bål og snobrød eller
anden aktivitet for børn og deres voksne.
Se mere på infotavlen ved receptionen.

Langfredag den 19. april

Jagten på Dark Sky og Stjernerne
Tid: 22.00. Pris: Gratis. Guide: Ole
Sted: Receptionen, tilmelding behøves ikke
Stjernejagt for hele familien til Aborrebjerget. Gennemføres kun hvis der er helt stjerneklart.
“Stjerner og græske sagn fra den virkelige verden”. Kom og deltag i jagten på stjernehimmelen netop nu og hør samtidig et par rigtige røverhistorier oppe fra Zeus’s og de andre
guders verden. De græske guder kunne jage passionen og lidenskaben for livet på en måde,
så vi mennesker kun kan måbe! Denne tur kræver naturligvis en skyfri himmel ... og det
lover meteorologerne i år.
Vigtig information: Husk varmt tøj :-)
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Se flere fantastiske billeder her, fotograferet af
den lettiske astronomfotograf Ruslan Merzlyakov

Påskelørdag den 20. april

skrald og
vilde fossiler
Tid: 10.00. Pris: Gratis. Guide: Ask
Sted: Receptionen, tilmelding behøves ikke
Vi vandrer (vandresko og varmt tøj) gennem den forårssmukke Klinteskov til
trappen ved Røde Udfald med 480 trin
til stranden. Her jager vi vor tids syndere
”Skraldet” og fortidens fossile skatte. Vi
samler vættelys, braciopoder, østers og
søpindsvin hvoraf nogle er 70 millioner
år gamle. Finder vi skrald opsamles dette.
Havskraldposer udleveres i receptionen.
Vi går langs stranden til trappen ved Jyde–
lejet og tilbage til campingpladsen med
Havskrald i poser og fossiler i lommerne.

Påskesøndag den 21. april

Ko safari ved Stengården
Tid: 15.00
Pris: Gratis
Guide: Inger Marie Scavenius
Sted: Stengårdsvej 4 (kør mod radaren). Parkering på marken. Spørg i receptionen
Oplev og hør om det spændene projekt med genindførsel af Hereford kvæg til Klintholm
og om holistisk afgrænsning. Hør om de meget spændende visioner om hvorfor kvæg og
andre store græsædere er så vigtige for biodiversiteten.
Vigtig information: Husk varmt tøj :-)

VI ÅBNER
LØRDAG
13. APRIL
WORKSHOPAKTIVITETER
FOR HELE FAMILIEN
Lav påskepynt og natursmykker,
støb en dinosaurtand. Lær om
fossiler og livet for 70 mio år siden.

HVER DAG KL. 10 - 16

KOM OG FÅ ET
GRATIS SÆSONKORT
LØRDAG 13. APRIL KL. 10-12
Sæsonkort udgivet på åbningsdagen
giver 10% rabat i butik Orkidé
og i Café Møns Klint resten af sæsonen.
Vi byder også på kaffe og rundstykker.

EKSPEDITION
TIL FOSSILSTRANDEN
Find dit eget 70 mio. år gamle fossil
langs stranden.

HVER DAG
KL. 11 OG 14

VILD
PÅSKE
PÅ
GEOCENTER
MØNS
KLINT
Åbent i Påsken
lørdag 13. april til
mandag 22. april
dagligt kl. 10-17

SVÆVEBANE I
SKOVEN
Flyv om kap med vandrefalken.

HVER DAG
MELLEM KL. 12 - 16

HELT NY 3D FILM
“JORDENS HISTORIE”
Dette er historien om en
bemærkelsesværdig planet.
Den er ulig noget andet vi har
fundet i universet. Glæd jer til vilde
visualiseringer og en tidsrejse tilbage
til vores planets oprindelse.

Se biograf-program på
moensklint.dk

HELT NY
UDGRAVNINGSAKTIVITET
Udgrav din helt egen dinosaur.
Vildt sjovt for børn og barnlige sjæle.
Er det en T-Rex, en Brachiosaurus,
en Triceratops eller en flyveøgle, du finder?

MOENSKLINT.DK
GeoCenter Møns Klint
Stengårdsvej 8, DK-4791 Borre

Aktiviteter inde og ude - nok til mere end én dag..
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invitér dig selv og dine børn
på restaurant i påsken
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Oplevelser hele familien
til

vi glæder os til at være en del
af jeres unikke oplevelser på møn

Klintevej 544
4791 Borre, Møn
T +45 55 81 20 25
info@campmoensklint.dk
campmoensklint.dk

