
 
 

 
 

Den Grønne Port 

Aktiviteter i uge 27 og 28 – Aktiv familieferie på Møn 
 
Den Grønne Time - hver eftermiddag på Hotel Residens Møn 
 
 
 
 
 
Guidede ture - for børn med deres voksne 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Skræddersyede tilbud - ”Naturguide Møn” med flere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sjov, hyggeligt samvær og lege for børn og voksne 
På plænen ned til Stege Bugt eller Stege’s grønne voldanlæg. 
Nogle dage tænder vi bål, bager boller, chokoladekage med mere. Baren er åben for 
både børn og voksne, og guiderne fra Den Grønne Port giver tips og idéer til ture 
på egen hånd. F.eks. cykelture på egen hånd, med de lokale færger til og fra Nyord, 
Kalvehave og Jungshoved. 

I de to uger vil vi tilbyde en række guidede aktiviteter hvor Møns skønne natur er 
omdrejningspunkt og hvor aktiviteterne tilrettelægges særligt i forhold til familier. 

P.t. er vi klar med følgende aktiviteter til priser på ca. 100 – 200 kr. pr. person, 
ekskl. eventuel mad, materialer og grej man beholder efter aktiviteten.  

 Stand-Up-paddle og Havkajak. 
 Opdagelse i naturen i Ulvhaleskoven. Fortællinger om stederne, spiselige 

vilde urter og bær, hvor gror de og hvordan finder man dem. 
 Møns Klint og klinteskoven – fossiler og fortællinger om klinten. 
 Nat under åben himmel – overnatning i hængekøje med udsigt til Østersøen, 

mad over bål og morgendukkert for de friske. 
 Vandreture for børn og voksne på kortere strækninger af Camøno’en. 
 Plantetryk og farvning. 
 Træklatring – helt til tops med reb og sikringer! 

Når du booker ophold på Residens Møn i uge 27 eller 28, vil vi meget gerne høre 
om ovennævnte aktiviteter har jeres interesse, eller om I ønsker andre aktiviteter ? 
- Send os en mail på kontakt@groenneport.dk, så vil vi gøre vores allerbedste for at 
sammensætte et super dejligt sommerferieprogram for dig og din familie! 

I de to uger vil det også være muligt at få en helt særlig naturoplevelse i mindre 
grupper med Den Grønne Port’s guider eller Naturguide Møn. 
 
Temaerne kan f.eks. være ”Dark Sky - naturen om natten”, ”Havørredfiskeri”, 
”Naturintro til Camønoen”, ”Kunsten i naturen / Landskabsmaleri” for børn og 
voksne, ”Det sanselige Møn”, m.m. 
 
Priserne for disse ture ligger på mellem 200 – 1.500 kr. pr. person afhængigt af 
længde og hvor mange man er. 
 
Læs mere her: www.naturguidemoen.dk eller www.dengroenneport.dk 
 


