Venøborg - lejren med
god plads
Praktiske oplysninger
Adresse
Venøborg, Nørskovvej 7, Venø
7600 Struer, mønttlf. 97 86 80 69.
Udlejer
Allan Simmelsgaard Broe,
mail: kontakt@venoborg.dk
tlf. 28 95 09 62.
Book online
www.hyttelisten.dk/543/venoborg
Pris
Du kan leje Venøborg på dagsweekend- eller ugebasis.
Se priser ved booking online.
Inspektør
Steen Larsen, tlf. 4078 9878
Færge
Venø Færgefart (overfart 2 min.) Tlf.
97 86 80 44 / 30 97 64 04.
Turistbus
Venøbussen, Knud Overgaard
Tlf. 97 86 81 00 / 40 18 99 11.
Dagligvarer
Spar Humlum, Vesterbrogade 2,
7600 Struer.
Tlf. 97 86 11 62.

Kort om en
lang historie
Historien om Venøborg
begynder helt tilbage i
1919, hvor FDF og KFUM i
Holstebro byggede lejren
på stranden neden for den
nuværende lejr.
I 1969 byggede de to
foreninger det nuværende
Venøborg på toppen af
skrænten med en helt
unik og storslået udsigt
ud over Limfjorden.

Venøborg er en af Vestjyllands største lejre med god plads til både
weekendture, sommerlejre, kurser og familiefester. Lejren har 90
sovepladser og plads til 96 i spisesalen.

Ture og lejre
Venøborg er den perfekte ramme om
den klassiske sommerlejr, hvor børn
og voksne har brug for god plads til
at tumle med hinanden og opleve
naturen helt tæt på.

Fester og kurser
Spisesalen på Venøborg er rummelig
og velegnet til store fester eller
kurser med mange deltagere.
Med 90 sovepladser er der også god
plads til overnattende gæster.
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God plads til ture og lejre
Med sine 90 sovepladser inde og en teltplads, som kan rumme 4-5
standardtelte, er der lagt op til en god lejr eller weekendtur med
mange deltagere.
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Spisesalen er stor og rummelig, så er vejret ikke til udendørs udfoldelse, så har Venøborg også plads til, at alle kan være indendørs - uden
at sidde lårene af hinanden.
Spisesal
12 borde med hver 8 stole.
I alt 96 siddepladser.

@

Gratis wifi på lejren.

Køkken
El-komfur med 4 plader, 2 ovne, kip-pande, 2 køleskabe samt fryser.
Opvask
Selvstændigt opvaskerum med hurtig industri-opvaskemaskine.

God plads til fester og kurser
Venøborg er en dejlig ramme om familiefesten eller kurset med op til
96 gæster . Den sidste ordinære færge sejler fra øen kl. 24.00. Men
man kan altid købe sig til en senere sejltur - eller også blive til den
lyse morgen. Lejren har plads til 90 overnattende gæster.
Spisesalen rummer 12 borde med hver 8 stole, som kan sættes sammen på alle måder. Service og vinglas er med i prisen.

Sovepladser
2 sovesale med hver 39 køjer. 4 mindre soverum med hver 3 køjer/
senge.
Toilet og bad
Toiletter og bad er renoveret i 2008 med brusekabiner. Selvstændig
handicap-toilet med puslebord.
Andet
Se alle detaljer om lejren på www.hyttelisten.dk/543/venoborg.

