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Hieronder vind je extra informatie over de reis naar Denemarken (KoersXtra) 

 

Verblijf 

Je verblijft in een zijvleugel 
van een prachtig oud 
monumentaal pand. Het 
adres van de woning is: 
Vester Husby, 6990 
Ulfborg. Deze woning ligt 
aan de kust op ongeveer 
11 uur rijden vanaf 
Woerden. Jullie verblijf is 
van vrijdag tot en met 
vrijdag.  
Het vakantieappartement 
is geschikt voor 22 
personen. 2 van de 
slaapplaatsen zijn niet 
geschikt voor volwassenen.  
De vakantiewoning heeft 
een oppervlakte van 428 
m2 en is gebouwd in 1897. 
In 2007 onderging de 
vakantiewoning een 
gedeeltelijke renovatie.  
De vakantiewoning heeft 
een wasmachine, wasdroger en een vriezercapaciteit van 100 liter. Er is een parkeerplaats bij het huis. 
Er zijn in totaal 10 slaapkamers. De slaapplaatsen zijn als volgt verdeeld: 10 slaapplaatsen in tweepersoonsbedden. 10 
slaapplaatsen in eenpersoonsbedden. 2 slaapplaatsen in slaapbanken (tweepersoons).  
De keuken is uitgerust met 2 koelkasten, er zijn 8 keramische kookpitten, een heteluchtoven, magnetron en 
vaatwasser. 
Er zijn 5 badkamers met douchecabine en 5 toiletten.In het binnenbubbelbad (standwater) is plaats voor 8 personen. 
In de vakantiewoning zijn aanwezig 2 televisies, stereo-installatie, cd-speler en draadloos internet.  
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Activiteiten 

De accommodatie bevindt zich in Ulfborg. De 
afstand van het huis tot de zee is 4,5 km. De 
dichtstbijzijnde winkel is op 2 km. Bij het 
appartement zijn een speelweide (schommel, 
trampoline, zandbak), BBQ-plaats en een terras, 
het kan zijn dat dit mede-gebruikt wordt door 
de huurders van de andere vleugel. Het is een 
groot en ruim omgezet terrein. De omgeving 
biedt een prachtige plek om te zijn, uitzicht 
over zee, bij mooi weer pootje baden of zelfs 

even zwemmen. Er zijn mogelijkheden 
genoeg voor prachtige wandelingen 
langs de kust. En voldoende 
mogelijkheden om uitstapjes te maken.  
In de omgeving liggen verschillende 
kleine stadjes.  
Er zijn verschillende musea in de buurt 

zoals het strandingsmuseum en het VW en retro 
museum. Ook het seawar (zeeslag) museum is te 
bezoeken (45 min).  
In Holstebro (20 min) vind je parken, winkels en een 
zwembad. Herning is een stad op 45 min rijden daar 
vind je bijv. een openluchtmuseum, veel 
verschillende kerken en winkeltjes om te bezoeken. 
Hvide Sande staat in de top 10 van mooiste plekken 
om te bezoeken, dit is op 35 minuten autorijden vanaf Ulfborg.  

Ook een boottocht over het water langs de 

kust behoort tot de mogelijkheden of wat 

denk je van een struisvogelboerderij op 

een klein half uurtje rijden? Er zijn 

voldoende mogelijkheden om mooie 

plaatsjes en prachtige natuur af te 

wisselen in het programma. 
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Vervoer 

Deze woning ligt aan de kust op ongeveer 11 uur rijden vanaf Woerden. De lange(re) tocht maakt dat je ’s morgens 
vroeg moet vertrekken. Dit kan voor 6:00 uur niet vanuit Woerden. De staf zorgt voor een alternatieve vertreklocatie. 
Er zijn voor deze reis 2 busjes gereserveerd (1x 9 pers en 1x 7 pers) bij Diks in Amstelveen. Deze busjes kunnen de 
middag van tevoren worden opgehaald. De definitieve boeking van de busjes wordt gedaan op basis van definitieve 
aantallen (staf en deelnemers) en kan dus nog worden aangepast.  
 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

•   Voor deze reis moet je een normale gezondheid en conditie hebben, bij Koers Xtra houden we er rekening 

mee dat je met zoveel mogelijk activiteiten mee kunt doen. 

 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn 

op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom van € 899,00. Dit is inclusief eten en excursies. Bijkomende kosten zijn alleen de 

dingen die je tijdens de vakantie zelf nog koopt. 

  

 


