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2   DANSK METAL    METALFERIE 2021

HELE FAMILIENS  
YNDLINGSFERIE 
Afslapning, frihed og sjov kvalitetstid.  
Det er, hvad du kan forvente dig  
af en MetalFerie.

Som medlem af Dansk Metal har 
du en unik mulighed. Du kan til en 
særlig fordelagtig pris tage på en all 
inclusive-ferie med din familie, hvor I 
blot skal hygge jer sammen og have 
det rigtig sjovt! Alt det andet klarer vi.

Kursus- og konferencecentret Metalskolen 
har de bedste faciliteter med et væld 
af muligheder. Du ved bedst, hvad 
der passer til jeres ferie, og hvad 
enten det er afslapning eller masser 
af action, så kan I finde det her. 

Friske holdledere vil guide jer trygt 
igennem ugen. I kan deltage i alle de 
aktiviteter, som bliver arrangeret for 
jer, eller vælge det, som lyder bedst. 

Der er noget for hele familien og 
alle aldre, fx fodboldturnering, 
svømning, cykel- og kanoture, yoga, 
tur til Dyrehavsbakken, udflugter og 
samvær med alle de andre familier.

I bliver indkvarteret i nyrenoverede 
værelser, og vi står klar med linned, 
børnesenge og højstole. 

Al forplejning er inkluderet i prisen. 
Køkkenchefen og hans personale 
kræser for jer, ikke bare ved morgen-, 
frokost- og aftenbuffeten, men også 
med alt det sunde og søde indimellem.

På Metalskolen følger vi nøje myndig-
hedernes udmeldinger ift. COVID-19.  
Vi håber, at vi kan afholde MetalFerie, helt 
som vi plejer, men skulle det ske, at vi må 
aflyse eller skære ned på deltagerantallet, 
refunderer vi naturligvis den fulde betaling.
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PRIS 

for ophold 
søndag til fredag, 

aktiviteter, udflugter 
og helpension:

0-2 år:  0,- 
3-14 år:  800,- 
Over 15 år:  2.500,-


