
er fuld af overraskelser

Har du først fået øjnene op for kvalitetsniv-
eauet på de 95 Danhostels i Danmark, er 
det en vanedannende måde at holde ferie 
på. Nemt, bekvemt og billigt.

Vandrerhjemmene i Danmark er ikke, hvad de 
har været – heldigvis! Glem alt om tidligere 
tiders støvede sovesale og hårde køjesenge. 
95 moderne vandrerhjem i hele landet er i dag 
organiseret i Danhostel Danmark og skal leve 
op til en række kvalitetskrav for at pryde sig 
med det velkendte logo. Derfor finder du private 
famlieværelser med bad og toilet, funktionelle 
fælleskøkkener og delikate morgenmadsbuffeter, 
når du besøger et Danhostel i dag.

Afslappet familieferie
Mange Danhostels har de senere år undergået 
en forvandling, hvor standarden på værelser og 
fællesfaciliteter er blevet højnet. Et typisk fami-
lieværelse har fire senge og eget bad og toilet, 
hvilket er perfekt for en lille familie på tur. Prisen 
er altid pr. værelse, og den ændrer sig kun lidt, 
alt efter hvor mange der er i værelset.
I øjeblikket kører en kampagne med fami-
lieværelser til fire personer for 550 kr. på de 
fleste af de danske Danhostels. Som med alle 
priser i Danhostels katalog er det en nettopris, 
så hvis du vil have morgenmad og sengelinned, 
koster det ekstra. Men du kan også bare pakke 
sengetøjet i bilen og lave din egen mad i 
fælleskøkkenet. Det er det smarte ved at bo på 
Danhostel – du bestemmer selv niveauet.

Engagerede værtspar
Selvom de danske Danhostels er blevet 
moderniseret og renoveret, er de gode, gamle 
værdier bevaret: stemningen er afslappet og 
uhøjtidelig, rammerne er familievenlige, og så er 
det personlige engagement fra værtsparrets side 
det, der gør opholdet helt unikt. Værtsparret 
bor selv på stedet eller i umiddelbar nærhed og 
kender alt til lokalmiljøet, så du kan bare spørge 
løs, hvis du vil vide noget om seværdigheder 
eller museer i nærheden. Som regel er det også 
dem, der laver maden. Du kan altid få mor-
genmad på stedet, og ofte kan du også spise 
aftensmad til en god pris. 

Book på nettet
Danhostels er rigtig gode at bruge, når du bare 
skal have en enkelt overnatning eller to, mens 
du fx er på rundtur i landet. Skal du overnatte 
mere end to nætter på et Danhostel, kan det 
betale sig at købe et Danhostel-kort. Det koster 
70 kr. pr. voksen, og så sparer du gæstegebyret 
på 35 kr. pr. nat. Desuden gælder kortet i et helt 

Landsdækkende. Der er 95 Danhostels i Dan-
mark. De er meget forskellige, både i indretning, 
beliggenhed og i kraft af det lokale værtspar, 
der altid sætter sit eget aftryk på stedet – det 
gør hvert ophold på et Danhostel til en særlig 
oplevelse. 

år på hostels over hele verden og giver desuden 
rabat til en række danske attraktioner.
Du kan booke direkte på www.danhostel.dk, 
hvor der også er masser af information om 
priser, feriepakker, forplejning og meget mere. 
Og du vil nok blive overrasket over, hvor mange 
muligheder der er.

3 gode grunde til at 
tage på Danhostel
    
    Du kan være hele familien i    
    samme værelse
    Børn er meget velkomne
    Du kan spare mange penge i  
    forhold til hotelophold.
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