Formidabel udsigt
over Anholt Havn og
Kattegat. Kun 100 meter
til stranden og 150
meter til færgen

Book
et ophold og få
3 overnatninger til
2 overnatningers
pris i april og maj

LÆNGSEL EFTER
HVIDE SANDSTRANDE
OG JOMFRUHUMMERE?
Så skal du besøge Anholt ! Du behøver nemlig ikke drage sydpå for at opleve
kridhvide sandstrande og lokale specialiteter. Anholt er særligt kendt for netop smukke,
brede strande og friskfangede jomfruhummere, som kan nydes året rundt.
Pakhuset Anholts unikke placering på havnen danner rammen om et skønt ophold på Anholt.
Oplev øen i løbet af dagen, og nyd roen og den fantastiske udsigt over stranden, havnen
og Kattegat fra Pakhuset Anholt. Kun 150 meter fra færgen.

Anholt er en sand perle midt i Kattegat
På Anholt kan du blandt andet:
Vandre til fyret gennem Nordeuropas største lavhede, Ørkenen.
Se det fredede sælreservat Totten, med både spættede og gråsæler.
Opleve Dark Sky - Anholt er Danmarks bedste sted at opleve en uspoleret stjernehimmel,
helt fri af lysforurening.
Leje cykel, kajak, kano, paddle board, golf-biler - og udforske øen til lands og til vands.
Gå på byvandring med Anholt Museum, og dykke ned i Anholts spændende historie.
Købe friskfangede jomfruhummere og ﬁsk af ﬁskerne direkte på kajen.
Finde rav på strandene, plukke svampe og bær i skovene, plukke enebær til gin,
opleve et rigt fugle- og dyreliv.

Book dit ophold allerede i dag - forårs-, sommer- eller efterårsophold
Billige færgebilletter i april/ maj – kun 70 kr./person - se mere på www.anholtfergen.dk

PAKHUSET ANHOLT
TILBYDER:
✔ 3 for 2 på overnatninger i april og maj
✔ Nybyggede værelser med eget bad/
toilet samt terrasse mod marinaen
✔ BOOK 3 DAGE FRA KUN 1.990 KR.
✔ Dobbeltværelser (fælles bad/ toilet)
normalt fra 595 kr./nat
✔ BOOK 3 DAGE TIL KUN 1.190 KR.
✔ Skønne fællesfaciliteter
- køkken, stue/ opholdsrum
Læs mere på
www.pakhusetanholt.dk
og få hjælp til planlægning af turen.
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