
Ungdomsøens

Ungdomsøen er en oplevelsesplatform, et samlingssted, et 
frirum, et fællesskab og en fysisk ø skabt af, med og for unge. 
Øens 70.000 kvadratmeter gemmer på spændende historie, 
vild natur og unik udsigt over Øresund og København. 

Vores ryste-sammen-pakke er for jer, der er på jagt efter at 
lære hinanden bedre at kende. Måske I lige er vendt tilbage 
efter en lang sommerferie? Eller måske I er en helt ny klasse 
eller nyt hold, som går en ny sæson i møde?

Vi tilbyder ryste-sammen-pakken som både en dagstur eller en 
tur med overnatning i vores nyrenoverede sovesale.

Fang os på booking@ungdomsoen.dk eller +45 20 40 59 99 
(hverdage fra klokken 10.00 til 15.00), hvis I har spørgsmål eller 
er nysgerrige på øens mange muligheder.

Vi glæder os til at være ramme for jeres fællesskab!

RYSTE-SAMMEN-PAKKE



Dagstur

Ankomst til Ungdomsøen og velkomst på kajen
Adgang til indendørs lokale
Aktivitet faciliteret af Ungdomsøen
Mulighed for at lave fotoløb
Frokost med medbragte madpakker
Mulighed for Ø-tur –  Lær hinanden at kende
Kajhygge, badning, udforskning og kiosktur
Afgang fra Ungdomsøen med Sparshippings færge

Mulige aktiviteter*

• Lasertag
• Militærhistorisk stratego
• Ø-Hunger Games
• Demokratiløbet

*Aktivitetsudbuddet afhænger af dagens ledighed og deltagerantal.

09:30
09:30 
09:40

11:10
12:30
13:15 
14:15 
14:50 

175 kroner per person (15 til 90 personer)

Tur med overnatning

300 kroner per person (15 til 90 personer)

eksklusive sejlads

eksklusive sejlads

Program

Ankomst til Ungdomsøen og velkomst på kajen
Adgang til indendørs lokale
Aktivitet faciliteret af Ungdomsøen
Mulighed for at lave fotoløb
Frokost med medbragte madpakker
Mulighed for Ø-tur –  Lær hinanden at kende
Kajhygge, badning, udforskning og kiosktur
Indkvartering i sovesal/shelter med medbragt sovegrej
Adgang til køkken
Aftensmad i indendørs lokale eller på kajen
Opvask og oprydning efter aftensmad
Bålhygge
Morgenmad med efterfølgende opvask og oprydning
Udtjekning fra sovesale/shelters
Afgang fra Ungdomsøen

09:30
09:30 
09:40

11:10
12:30
13:15 
14:15 
16:00
16:30
18:00

19:30
08:30
09:30
10:20

Program


