Laila & Frank anbefaler:

5 fede ferie fristelser ☺
Hele juli: Hestevogns ture.
Ta’ med på en autentisk hestevogn tur i vores skønne naturområde. Der er en verden til
forskel, når turisterne ankommer i deres biler med GPS og fartpilot for derefter at stige om til
en hestevogn for at køre på opdagelse i lokalområdet. Turene har forskellige temaer, fx.
nattergaletur, vintur, kunsttur, lavendeltur, m.v.
April til Sep.: Kanotur
Vores gæster er vildt begejstret når de har været på en kanotur på Voerå.
Man stiller bilen ved udlejeren og han køre jer og kanoerne til et isætningssted oppe af åen
og I sejler tilbage, en tur tager fra 2-4 timer, så der er mulighed for at medbringe madkurv og
nyde naturen
Hele juli: Krabbefangst
Egentlig er det såre simpelt. Man tager en snor, og for enden af den binder man en
tøjklemme. Så sættes en musling, snegl eller orm på som madding, og klemmen smides i
vandet. I løbet af kort tid er der bid, og man hiver op. En krabbe! Så nemt er det, men
alligevel er det et lille mirakel hver gang. Denne sommerfornøjelse kan man selv afprøve på
en strand eller i en havn. Hver torsdag formiddag arrangeres der i Asaa Havn krabbefiskeri.
Her kan man bare møde op, og for 25 kroner får man udleveret hele udstyret, så man kan gå i
gang med fiskeriet.
Countryfestival og Hestevæddeløb.
Så bliver det ikke meget mere autentisk ☺
En tilbagevendende begivenhed som tiltrækker mange tusinde mennesker til hyggeligt
komsammen og nervepirrende konkurrence.
Middelalderdage på Voergård Slot
Bestemt et besøg værd. Ligger kun 10 km fra Asaa campingpladsen
Der kommer ca. 30.000 besøgende i de 9 dage Middelalderdagene varer
Oplev en vrimmel af tjenere, terner, munke, soldater, håndværkere og handelsfolk. Folk
færges over voldgraven til færgekroen, køber helbredsvand af jomfruer ved kilden og nyder
den smukke munkesang.

