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EN VERDEN DER VENTER PÅ 
AT BLIVE UDFORSKET AF DIG
Vi glæder os til at byde dig velkommen til et skønt og naturnært ophold på Camp Møns Klint eller i et af vores 

unikke sommerhuse. Vi tror, at en grundfilosofi og værtsskabsrolle med frirum og autentiske øjeblikke er med til 

at skabe det perfekte ferieophold. Vi glæder os til at byde dig velkommen hos os og til et væld af naturoplevelser. 

GEDDESØHUSET FYRHYTTEN SØNDERGARD

SNEHVIDES HUSSTENGÅRDEN

STENGÅRDEN GEOCENTER MØNS KLINT

LAKE APARTMENTS

KLINTHOLM HAVN 

OG SANDSTRANDE

LISELUND PARK

SØNDERGARD

GEDDESØHUSET

HUNDEVÆNGSGÅRD

FYRET OG FYRHYTTEN

SNEHVIDES HUS

CAMP MØNS KLINT

DEN OVERRASKENDE SMAG 
AF MØN OG UNIKKE OPLEVELSER 
PÅ KANTEN AF KLINTEN

I restauranten på Klintholm Gods Lake Apartments serverer 

vi kvalitets kaffe, kager og mad lavet på lokale råvarer og kød 

fra egen avl af Hereford kvæg, der vil overraske dine smagsløg 

og udfordre dit kendskab til mad.   

Geocenter Møns Klint er lige rundt om hjørnet, og her 

kommer du helt tæt på naturen - og endda tilbage i tiden! 

Mere end 20 spændende, lærerige og sjove aktiviteter venter 

på at blive udforsket af børn og voksne i alle aldre - både 

indenfor i udstillingen og udenfor i den enestående natur.

Oplev og find... GODSFORVALTER LEJLIGHEDEN



Kunsten at finde ro
Uanset om I ønsker at booke et weekendophold eller en længere ferie, er der gode mulighe-

der i vores mange forskellige sommerhuse. Sommerhusene ligger spredt i det billedskønne 

og naturrige Østmønske landskab, nogle placeret i den grønne, stille skov og andre med 

havudsigt til Østersøen.

Alle vores sommerhuse ligger i eller tæt på Klinteskoven, og her kan man ikke blot opleve 

naturen på nært hold – man bor også i den. Her afbrydes man kun af natuglens kalden, 

vinden der rusker i trækronernes toppe og dyrelivet, der pibler rundt i skovbunden. At holde 

ferie tæt ved havet er ikke blot balsam for sjælen, de grønne og blå rammer giver også rig 

mulighed for kvalitetsoplevelser; gåture og fossiljagt langs klinten, badeture, ridning på egne 

eller lejede heste, kajak og kystfiskeri.

SOMMERHUSE VED HAV OG SKOV

BLOMSTER URTER OG
VEJEN TIL INGEN STEDER
I vores blomster- og urtehave kan du opleve et væld af farver, smage og dufte, der er 

lige til at plukke. Bag søen ved solnedgangspladsen ligger haven, og her kan du plukke en 

buket af vilde blomster til din kære eller urter direkte fra haven til middagsbordet. Men 

husk - hvis du vil nyde, skal du yde - Så fat et haveredskab ved skuret og hjælp os med at 

luge og vande. Fra haven finder du vejen direkte til vores solnedgangsplads.

FYRET GODSFORVALTER LEJLIGHEDEN

HUNDEVÆNGSGÅRD

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 oplevelse 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 hele tiden. 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


