Hundested
Sandskulptur
Bus og Gruppebesøg

Hundested Sandskulptur Festival
Vi danner rammen om Jeres tur
Mere end 700.000 besøgende har gennem årene sat deres fodaftryk i sandet omkring de fascinerende kunstværker på Hundested Sandskulptur Festival, der
afhol-des for 12. år i træk. Festivallen er startet med ønsket om at skabe en
attraktion, der kan skabe liv på den lokale havn - med udkig til verden.
Oplev verdens førende kunstnere skabe nye gyldne kunstværker i sand, sand og
atter sand.
Hundested Havn
Ved indsejlingen fra Kattegat til Isefjord og Roskilde
fjord ligger den charmerende havneby Hundested.
Byen er helt sin egen – en blanding af moderne kulturhavn og aktiv erhvervshavn, hvor kuttere fra
morgenstunden lander dagens fangst af friske
fisk. Her finder du arbejdende værksteder med
innovativ glaskunst, smykke og designbutikker, der giver genlyd ude i verden, side om
side med et klassisk bådværft, et vodbinderi og en smedje. En god blanding
af intakt maritim atmosfære og
moderne kunst og design, som gør
Hundested til en ganske særlig
oplevelse – en unik havneby
med nærvær, kvalitet og
autenticitet.

Ta´ på tur i sommerlandet
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Familiefester
Firmaarrangementer
Børnefødselsdage
Udflugter
Foredrag
Byg en sandskulptur

• Leje af hele Festivalområdet
Vi er det idelle udflugtsmål for større
og mindre grupper. I cafeen har vi plads
til 60 personer inde og 40 på den overdækkede terasse.
(også uden for den almindelige åbningstid)

Åbent alle dage:
18 maj - 3. september KL. 10 - 19
4. september - 22. oktober KL. 10 - 17
Kajgaden 7 - 3390 Hundested

UDFLUGT MED SPISNING
Udflugt med frokost 295 kr.
min 30 personer.
Nyd det dejlige område ved Hundested
havn med kunsthåndværk, bryggeri,
arbejdende værksteder, og ikke mindst
den flotte sandskulpturfestival.
Prisen inkluderer:
Sandskulpturfestival med foredrag
Frokost med 2 slags sild, karrysalat og
tilbehør, lun fiskefilet med re-moulade
og citron, røget laks med rygeostecreme,
1 x pålæg, lun leverpo-stej med bacon
og champingnon, 2 slags ost med frugt
Hertil 1 stk. drikkevare, øl vin eller
sodavand
Kaffe/te med dagens kage og
cremefraice.
Skal forudbestilles.

GRUPPER
SANDSKULPTURFESTIVAL
Entrebillet gruppepris pr. person
55 kr.- min 10 personer.
SANDSKULPTURFESTIVAL
MED KAFFE OG KAGE
Gruppepris pr. person 105 kr.
min 20 personer.
Prisen inkluderer:
Sandskulpturfestival med foredrag (foredraget varer ca. 20 minutter)
Kaffe med dagens kage.
Skal forudbestilles.
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I er velkommen til at ringe eller
maile for endelig aftale, eller hvis der er
spørgsmål på 2327 2723 eller
info@sandfestival.dk

www.sandfestival.dk

