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44 dejlige værelser med 2, 3 eller flere senge
900 m til Ebeltoft Centrum
Tæt på skov og strand
Pejsestue
TV stue
Billard, pool, dart
Trådløst internet
Internet cafe
Vandrerkøkken
Restaurant
Kort afstand til Århus Lufthavn
Kort afstand til Mols-Linien
Mulighed for brug af svømmehal, Fitness mv.

Ebeltoft Idrætscenter
EBIC Fitness

Danhostel Ebeltoft

Aarhus Lufthavn
Færgehavn / Mols-Linien

Danhostel Ebeltoft

Serviceminded personale som meget gerne hjælper
med at sammensætte arrangementer og dagsture.
Specialister i arrangement af træningslejre både for
indendørs og udendørs idrætter.
Specialpriser for grupper og feriegæster på flerdags
ophold.
Specialister i Lejrskoler med egen værelsesafdeling.

Ring eller skriv og få et godt tilbud
VANDRERHJEM · SPORTEL · KURSER

DET ER TOPPEN!
Egedalsvej 5 · 8400 Ebeltoft
Tlf.: 8634 2053 · Fax: 8634 2589
e-mail: ebeltoft@danhostel.dk · www.ebeltoft-danhostel.dk

VANDRERHJEM · SPORTEL · KURSER

www.danhostel.dk/ebeltoft · www.ebic.dk

Smukke omgivelser, gode faciliteter
og skøn natur giver mentalt overskud.

Kom på toppen!
Et ophold på Danhostel Ebeltoft er et
ophold på et helt anderledes vandrerhjem

Danhostel Ebeltoft er oprindeligt bygget som kursusejendom for
Entreprenørforeningen. Bygningerne er tegnet af Friis og Moltke og der
er overalt lagt vægt på højeste kvalitet i både materialevalg og indretning.

Fantastiske rammer

Efter en nænsom ombygning fremstår Danhostel Ebeltoft som et helt
anderledes vandrerhjem, uovertruffent til både feriegæster, kursister,
større og mindre grupper, sportsudøvere på træningslejr, lejrskoler osv.

- også for fysisk aktivitet

Vi råder over både dobbelt- og flersengsværelser og soveafdelingen er
opdelt i flere selvstændige bygninger, så vores forskellige grupper af
gæster ikke forstyrrer hinandens nattesøvn.

Danhostel Ebeltoft er en del af Ebeltoft Idrætscenter og man har derfor - i gå afstand (300 m) - mulighed for at
benytte en lang række gode idrætsfaciliteter: Stor svømmehal med forskellige bassiner, stort nybygget fitnesscenter, 2 gode idrætshaller samt et stort udendørsanlæg med glimrende fodboldbaner og et dejligt stianlæg til
en gå- eller løbetur.

Ud over vores store restaurant med en fantastisk udsigt over Ebeltoft Vig
råder vi over masser af grupperum og en større plenumsal med plads til
over 100 deltagere.

Meget tæt på skov og strand
- endnu tættere på centrum
Danhostel Ebeltoft ligger kun 900 m fra centrum af Ebeltoft og en god gangsti fører direkte ned til de smalle
gader med brosten - den hyggelige gå-gade med masser af spændende shoppingmuligheder - et væld af små
gallerier, kunsthåndværkere mv. og hyggelige restauranter hvor du i ro og mag kan nyde en forfriskning.
Alligevel har vi også skoven og lyngbakkerne lige uden for døren og stranden indenfor gå-afstand. Samt
naturligvis vores store turistattraktioner: Fregatten Jylland, og Glasmuseet. Hele herligheden er omkranset af
Mols Bjerge, som bestemt også er et besøg værd.

