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Velkommen til den første 4 **** Outdoor Camp i Danmark. Her, midt i den vilde, danske natur, 

ligger Danmarks måske bedste outdoor campingplads. På pladsen og i naturen omkring findes 

der uendelige muligheder for at realisere drømmene om unikke oplevelser i naturen. Det er dog 

en seværdighed i sig selv at bo på den sceniske campingplads, hvor det kuperede terræn fra 

istiden har sat sit eget præg. Her opleves naturen ikke blot på nært hold, man bor også i den.

En stor del af at være i naturen er at undre sig, blive forbløffet men også føle sig forbundet til 

noget, der er større end en selv. Hos Camp Møns Klint hersker en iver efter eventyr, fantasier og 

exceptionelle naturoplevelser men også en vilje og lyst til at opdage og udforske det ukendte.

Hos os er det en kunst at turde fare vild; for derefter at finde sig til rette, midt i al vildskaben.

Vi lever i en hektisk, moderne verden, der forandres minutiøst. En verden, hvor mange børn og 

unge vokser op uden at have prøvet at tænde bål, sætte et telt op eller plukke vilde bær i skoven. 

Vi har brug for vildskaben. Utallige generationer har delt deres historier over lejrbålets knitren-

de flammer, imens de har stirret op på den sorte nattehimmel og de tusinde blinkende stjerner. 

Oplevelser, der for nogle kan virke ligegyldige, men som for os er med til at forme det enkelte 

menneskes forståelse for naturen.

HOS OS, KAN DU FARE VILD – MEN DU KAN OGSÅ FINDE DIG SELV

Kunsten at finde vild



EN VERDEN VENTER 
AT BLIVE OPDAGET

Pladsen er en stor naturgrund med naturlige skel og terræn-

forskelle som skaber en god mulighed for at give vores gæster

den frihed og det rum de fleste sætter højt. Ved ankomsten 

til pladsen har man selv mulighed for at være med til at 

vælge sin plads, pladserne er ikke opdelt i båse, men na-

turligt indpasset i terrænet. Der er flere områder på pladsen 

der er helt enestående for både autocampere, campingvogne 

og telte. For teltliggere der enten er i bil eller på cykel, kan 

vi tilbyde de flotteste teltpladser, midt i naturen. Fred, ro 

og uden at der er langt til faciliteter. Campingpladsen har 

vundet flere internationale og nationale priser for sit kon-

cept og innovation.

DARK SKY OG ET 
BEROLIGENDE 
LEJRBÅL
I Danmarks eneste Dark Sky Park kan du opleve 

den mest fantastiske stjernehimmel. Du kan på 

klare nætter opleve mere end 5000 stjerner og 

selve mælkevejen. Denne oplevelse af mørke og 

stjerner giver ro og tid til fordybelse samt efter-

tanke. Måske hører du uglens hylen, bålets knitren 

og vinden i træerne. Velkommen til stjerneland.



BLOMSTER URTER OG
RUTEN TIL INGEN STEDER
Velkommen til en verden af farver, velkommen til vores blomster og urtehave. Den 

er beliggende i den nordvestlige ende af pladsen, bag ved søen. Pluk en buket til din 

kone, din kæreste eller pluk urter direkte fra haven til middagen. Men husk-  hvis 

du nyder skal du yde og hjælpe med at luge og vande. Fra haven finder du vejen til 

No-Where og til vores solnedgangs plads . 



Verdens hurtigste dyr, Vandrefalken, der som kongen hersker over luftrummet. Ånden i Naturen 

i den romantiske have Liselund. Vores nye Lake restaurant, og farmshop lige ved siden af. Ri-

deterræn i topklasse, så man kan se det hele fra hesteryg. Mountain Bike ture, så man kan give 

den gas. Træklatring i skovens kroner. Kitesurfer paradis ved Møns Fyr når vinder hyler. Kajak 

i verdensklasse når klinten spejler sig i havet. Snorkling og dykning ved Møns Klint hvis du vil 

under vandet. Vandreture når det er bedst. Fred og ro til ingenting. Klinteskoven hvor du kan være 

heldig at ”finde” vild. Mørke nætter med en Stjernehimmel der viser dine drømme på vej. Bådture 

med Discovery til klinten. Klintholm Havn med dejlige sandstrande, fiskerimiljø og restauranter. 

Expeditioner og fossiljagt på Geocenter Møns Klint. Nak og Æd med fiskestang. Orkidé jagt på 

Møns Klints overdrev. ”Life seems bigger on a bike” på vores nye cykelbjergrute. Dragefestival i 

efterårets vind. Løbeture som i bjergene og meget mere. 

Oplev... 

“Postkort fra Camp Møns Klint, 1958. 
Livsstilen at Campere anno 1950 eller 2016 er for 

os det samme. I vores verden handler det om frihed 
og rum. Frihed til at vælge ankomst og afrejse, 

frihed til at vælge ud fra individuelle ønsker.” 
Ole Eskling camp manager



Klintevej 544

4791 Borre, Møn

T +45 55 81 20 25

info@campmoensklint.dk

campmoensklint.dk

GeoCenter Møns Klint hvor Danmark blev født. Gårdbutikker fra jord til bord for en hver smag. 

De levende handels- og middelalderkøbstæder Stege og Præstø. Middelalderens graffiti ”kalkma-

lerier” i sublim klasse i de mønske kirker. Et fugleparadis og “Whisky hulen” Noorbo Handelen på 

Nyord og Pier to Heaven i Klintholm Havn. Midt på Møn en 18-hullers golfbane. Møns museum 

og museumsgården hvis du vil lære om gamle dage. Møn Is hvor du kan klappe din is. Møn Bol-

cher hvor du kan lave dine egne bolcher. Gallerier hvor de lokale kunstnere udstiller. Øl og vand fra 

Møns Bryghus. Tænkebænke til fordybelse på din vej ud i det blå. Labyrintpark hvor du kan fare 

vild, Knuthenborg Safaripark hvor du kan føle dig vild imellem dyrene, Middelalder Centret hvor 

du kan være ridder for en dag.  

OPLEVELSER OG UDFORDRINGER TIL MERE END ÉN FERIE

...og Find 


