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FORDELE VED UDLEJNING IGENNEM ET 100% LOKALT BUREAU
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Feriekompagniets VIP-program for husejere 
som vi lancerede i 2017 har været en kæm-
pe succes, og stort set alle arrangementer 
har været fuldtegnede. Det har været en 
fornøjelse for os, at mødes med jer i forskelli-
ge sammenhænge og til forskellige arrange-
menter i lokalområdet. Nu blænder vi så op 
for vores husejer-program for 2022, og vi 
håber, at I vil tage lige så godt imod tilbudde-
ne, som I har gjort de seneste fire sæsoner.
 
På de følgende sider vil vi beskrive de kon-
krete fordele, der er for dig og dine gæster, 
ved at dit hus er udlejet gennem Feriekom-
pagniet. Fordelsprogrammet er efterhånden 
omfangsrigt – og endnu flere fordele er på 
vej ind på paletten. Gæsterne sætter pris på 
de fordele, som du/vi tilbyder, og vi kan kon-
statere, at det er med til at øge vores antal 
af stamkunder år for år. P.t. er ca. 40% af  
vores gæster stamkunder, som har booket 

gennem os flere gange. I al beskedenhed tror 
vi ikke, at vi har kolleger i branchen, som kan 
matche dette.

Hvis du har spørgsmål til arrangementer eller 
spørgsmål, der knytter sig direkte til udlejnin-
gen af dit sommerhus, er du altid velkommen 
til at ringe på 75275070 eller endnu bedre 
– Kig ind forbi kontoret!         

Vi har åbent 365 dage om året – og vi 
arbejder hver dag på at skabe den udlejning, 
der giver størst værdi for dig som husejer 
samtidig med, at vi bidrager til udvikling af 
Blåvand som en attraktiv feriedestination.

Venlig hilsen
Feriekompagniet Blåvand

VELKOMMEN TIL FERIEKOMPAGNIET
Udlejning af dit sommerhus er en tillidssag

Feriekompagniet  
er et 100% LOKALT  
feriehusbureau
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HVORFOR VÆLGE FERIEKOMPAGNIET

Dine fordele som husejer: 

• Du kan nemt komme i kontakt med os.  
Vi har åbent 365 dage om året

• Vi træffer beslutninger lokalt og hurtigt. 
Vi skal ikke vente på svar fra et kontor i en 
anden landsdel

• Vi garanterer lejeindtægten, når første 
 rate er betalt, uanset om der efterfølgende 
afbestilles. DOG kan gæsten afbestille 
gratis indtil 1. oktober i året før ankomst i 
huset. Dette sikrer, at vi får mange tidlige 
 bookinger af husene

• Du kan spærre dit hus, når DU ønsker det, 
og i øvrigt lige så meget som DU ønsker det

• Du får GRATIS kemikalier til pool og spa

• Tilsyn af pool året rundt – UDEN merud-
gifter for dig

•  Gratis rensning af spa

• Egne serviceteknikere der kender dit hus

• Vi har flest feriehuse i Blåvand og dermed 
det største udvalg at tilbyde gæster

• Ejerværksted og vaskeri

Markedsføringen af dit hus: 

•  Online synlighed. Vi anvender massiv online 
markedsføring via Google, Facebook, Insta-
gram og YouTube 

• Vi præsenterer dit hus på flere digitale plat-
forme, så gæsterne let kan finde dit hus 

• Synlig hjemmeside. Mindst 75% af alle  
bookinger kommer direkte fra vores eget site

• Tæt samarbejde med VisitDenmark

De vigtige kunder

• Vi har mange stamkunder. Ca. 40% af vores 
gæster vender tilbage og booker igen, og det er 
vores erfaring, at vores stamkunder passer me-
get bedre på husene end øvrige gæster. Derfor 
arbejder vi på at øge andelen af stamkunder

Vores fokus

• SERVICE for gæster og husejere

• Stærk markedsføring og tæt kundekontakt

• Lokal forankring siden 1976

• Åben dialog og partnerskab

• Udvikling af Blåvand – vi har bl. a taget 
initiativ til: Jul i Blåvand, Svampeuge, Vest-
kystens eneste badebro, Blåvand Udvikling 
og Fyrtårnene i lysmasterne

VORES FORTÆLLING

Blåvand er et af Danmarks bedste ferieområder.
Og det er det ikke mindst på grund af os.

Vi har været her i årtier.
Vi har løftet og investeret i området.
Vi har været med til at gøre det til, hvad det er i dag.

For os har det ikke kun været en god forretning.
Det har været det eneste rigtige at gøre.
Det må vi godt være stolte af.
Det må vi godt fortælle videre.

Og hvis vi ikke tør fortælle det videre,
kan vi ikke være skuffede over,
at ingen ved det.
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Når gæsterne booker en ferie i dit hus,  
får de automatisk en række fordele, når 
bureauet hedder Feriekompagniet Blåvand. 

Gratis golf 

For at tiltrække flere gæster til dit hus 
har vi lavet en unik aftale med den smuk-
ke golfbane i Ho på kanten af Vesterhavet 
og Vadehavet. Den frie adgang betyder, 
at golfelskende gæster nærmest bor 
gratis. Aftalen gælder kun gæster.

• Blåvandshuk Golf i Ho:  
Gratis adgang efter kl. 12 på den store 
18 huls bane for Feriekompagniets  
gæster (registrerede golfspillere)

• Herudover gives der 50% RABAT  
på Fodboldgolf i Ho efter kl. 12

• Gratis golf i Varde Golfklub alle dage 
efter kl. 11. Kun for Feriekompagniets 
gæster (registrerede golfspillere)

• Gratis adgang til Outrup Golfklub for 
Feriekompagniets gæster 

Gratis svømmehal og wellness 

• Varde Fritidscenter summer af liv, og 
der er gratis adgang til svømmehal og 
wellness for Feriekompagniets gæster 

GLADE GÆSTER · 7

MERE VÆRDI FOR GÆSTERNE I DIT HUS 

Sportspark Blaavandshuk – tilvalg 

• All inklusive feriehus resort:  
Gratis entre for husejer og husets  
gæster ved medlemskab til: svømme-
hal, badminton og basketball i Oksbøl, 
golf i Ho og fitness i Blåvand.  
Attraktiv pris 3.800 dkk 

• Oksbøl Badeland:  
Gratis entre for husejer og husets gæ-
ster ved medlemskab. Pris dkk 1.500,- 

• Blåvand Fitness:  
Køb gratis træning for dig som husejer 
og gæsterne i huset. Pris dkk 1.500,-

Øvrige attraktive forhold  

for husets gæster:

• Gratis rundstykker (1 dag under opholdet)

• En gratis softice per barn under 16 år hos 
Hvidbjerg Strand Feriepark fra medio marts  
til ultimo oktober

• Gratis udlån af grill, barnestol og seng

• Rabat 10% på køb af LEGO hos Vores Verden

Gratis
golf
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Stadig flere turister bruger online kilder, når de 
søger inspiration til ferien i Danmark, og i dag 
modtager vi også flest bookinger på nettet. Det 
er derfor afgørende at have en stærk online til-
stedeværelse, når gæsterne skal tiltrækkes. 

Derfor har vi i samarbejde med Købmand Hansens 
Feriehusudlejning, Die Hyggelige Dänen og Hvid-
bjerg Strand Feriepark udviklet Nordsee Holidays 
websitet, som skal inspirere og påvirke flere 
turister til at holde ferie i vores unikke og skønne 
område ved den danske vestkyst. 

Vi ved fra den nyeste trendforskning på turisme-
området, at et stadigt stigende antal gæster 
vælger områder til, der matcher deres interesser. 
Vi kender vores gæster og deres interesser, og 
det er dén viden, vi har brugt til at skabe en stærk 
portal med indhold, der afspejler dét, vores gæ-
ster søger efter.

Nordsee Holidays er nyskabende, fordi vi har 
skabt mere end en bookingportal. Det er første 
gang, nogen har taget skridtet til at lave et site, 
som er bygget op omkring relevant indhold, der 
matcher gæsternes interesser. Vi har med andre 
ord samlet alt, ét sted. Både inspiration til ferien 
og muligheden for at booke drømmesommerhuset.

NORDSEE HOLIDAYS

Fakta om Nordsee Holidays 

• Nordsee Holidays er et selvstændigt selskab 
ejet af Købmand Hansens Feriehusudlejning, 
Die „hyggelige“ Dänen, Feriekompagniet og 
Hvidbjerg Strand Feriepark.

• Vi er fire familieejede feriebureauer med 
mange års brancheerfaring og en meget stor 
lokal forankring. 

• Vi har hver især vores individuelle profil og 
selvstændighed – men vi styrker den indbydes 
vidensdeling og markedsføring gennem en 
stærk, fælles bookingplatform på dansk og 
tysk.

• Samlet råder Nordsee Holidays portalen over 
ca. 1.650 feriehuse i vores område. Hertil 
kommer muligheden for at vælge overnatning 
på både campingplads og hotel.

www.nordseeholidays.dk 
www.nordsee-holidays.de

En nyskabende stærk  
online ferieportal
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2022-sæsonen skydes igang med et 
fællesmøde, hvor aktuelle emner som 
eksempelvis El-oplader til bil, elektroniske 
dørlåse, Codanforsikring, udviklingsplaner 
i Blåvand og øvrige turistemner berøres. 

Vi glæder os til at se jer og byder på let 
forplejning og øl/vand.

Dato: 
24. marts

Tidspunkt:
17.00 - ca. 19.30

Begrænsning: 
• Max 2 personer pr. feriehus
• Max 2 arrangementer pr. husejer
• Max 36 deltagere så skynd dig

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
Feriekompagniet

RIGETS TILSTAND
Dialogmøde med aktuelle 
emner på programmet

VIP FOR HUSEJERE

VELKOMMEN TIL  
FERIEKOMPAGNIETS 
VIP-PROGRAM FOR 
HUSEJERE
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Hr. Skov’s univers er en gedign vestjysk 
succes og for at kunne følge med efter-
spørgslen tages en ny fabrik i brug i 
 Esbjerg. Vi får en rundtur med en snak om 
delikatesser af højeste kvalitet med fokus 
på ingredienser hentet fra den vilde natur. 
Hør om processer i en dansk fødevarepro-
duktion og udfordringerne ved at hente 
vilde råvarer ude i naturen. 

Dato: 
26. april

Tidspunkt:
17:30 - 20.00

Begrænsning: 

• Max 30 deltagere så skynd dig
• Max 2 personer pr. feriehus
• Max 2 arrangementer pr. husejer

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
Limfjordsvej 11 
6715 Esbjerg N

HR. SKOVS FABRIK  
I ESBJERG
Lige dele lokale råvarer,
passion og vestenvind

Vi starter turen med den storslåede udsigt 
fra Tejnebjerg på Filsø Hede. Derefter går 
vi over Filsø Hede til Storeholm Fugletårn 
ved Filsø. 

I får historien om naturgenopretningen af 
Filsø, naturpleje, klithedens dyr og planter, 
og I får nogle tips til gode snapseurter, og 
et par smagsprøver. Husk gerne kikkert.

Feriekompagniet medbringer snapseglas, 
poser til urter, sandwich og drikkevarer.

Dato: 
12. maj

Tidspunkt:
18.00 - 21.00

Begrænsning: 
• Max 2 personer pr. feriehus
• Max 2 arrangementer pr. husejer
• Max 30 deltagere så skynd dig

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
P-pladsen ved Tejnebjerg på  
Porsmosevej, 6854 Henne

SNAPSETUR  
VED FILSØ
Levende historier med 
Merete Vigen

VIP FOR HUSEJERE
VIP FOR HUSEJERE
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Jesus Christ Superstar er historien om et 
opgør i en tid for længe siden – en tid med 
undertrykkelse og krige, som tog deres 
udspring i religion og magt. 

Desværre ligner det jo til forveksling den 
verden vi kender i dag, idet vi på det punkt 
ikke er nået meget længere. Denne musi-
cal er altså en virkelighedsnær og eviggyl-
dig fortælling, der fint beskriver vor tids 
små såvel som store spørgsmål og kriser.

Dato: 
29. juni

Tidspunkt:
19.00 Forplejning 
20.30 Forestilling

Begrænsning: 

• 19.00 Forplejning
• 20.30 Forestilling

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
Varde Friluftscene

“Jesus Christ Superstar” er en såkaldt 
gennemkomponeret musical, hvor hele 
forestillingen bliver fortalt gennem 24 

sange. Historien er Jesu sidste dage set fra 
den mere og mere skeptiske Judas´side. 
Vi ser, hvordan hans tiltro til Jesus vakler, 
hvilket til sidst får ham til at angive denne 

til den jødiske autoritet. Derpå følger 
domfældelse og henrettelse, alt skildret  

i musik, sang, dans og store optrin.

Tag med på en oplevelsesrig aften og lad 
jer underholde af Martin Hansen. Et besøg 
på Enghavegård Osteri & Gårdbutik er et 
bombardement af sanseindtryk og en im-
ponerende fortælling om udvikling af unik-
ke fødevarer baseret på håndværk, lagring, 
og respekt for dyr og mennesker. Der bliver 
rig lejlighed til spørgsmål og smagsprøver 
på oste og spændende pølser og skinker.

Dato: 

16. august og 17. august

Tidspunkt:
17.00 - 20.30

Begrænsning: 

• Max 40 deltagere til hver dato
• Max 2 personer pr. feriehus
• Max 2 arrangementer pr. husejer

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
Enghavegård Osteri & Gårdbutik 
Ho Bugt Vej 17, 6852 Billum 
Tlf. 26 24 85 66

JESUS CHRIST 
SUPERSTAR
Musical af Andrew Lloyd Webber 

ENGHAVEGÅRD 
OSTERI & GÅRDBUTIK
Mærk, duft, smag og grin

2 datoer

VIP FOR HUSEJERE
VIP FOR HUSEJERE
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Der er overvældende interesse for Svampe- 
ugen, som vi var en af initiativtagerne til 
for at skabe aktiviteter for feriehusgæster 
hele året. Igen i år inviterer vi til en spæn-
dende svampetur med naturvejleder Jonas 
Gadgaard. Vi går i skoven og finder svampe 
sammen. Vi byder på sandwich og øl/vand. 

Dato: 
13. september

Tidspunkt:
16.00 - 18.30

Begrænsning: 

• Max 25 deltagere så skynd dig
• Max 2 personer pr. feriehus
• Max 2 arrangementer pr. husejer

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
Vi mødes på rastepladsen på  
Telefonvej i Vrøgum Plantage. 
OBS: Kør ind fra Filsøvej.

SVAMPETUR MED
NATURNØRD
Kender du forskel på Karl Johan, 
Brunstokket rørhat og Kantarel?

Fra februar til maj 1945 ankom mere end 
200.000 civile tyskere til det besatte 
Danmark efter en dramatisk og til tider 
voldsom flugt. Det sovjetiske angreb på 
 Nazi-Tyskl and i Anden Verdenskrigs sidste 
måneder havde fordrevet millioner af tyskere 
fra deres hjem. I 1945 blev Danmarks stør-
ste flygtningelejr etableret i Aal plantage i 
Oksbøl. Her boede 35.000 tyske flygtninge 
efter Anden Verdenskrig. Direktør Claus 
Jensen fra Vardemuseerne er vores guide.  
Vi sørger for et let traktement på museet.

Dato: 
6. oktober

Tidspunkt:
16.00 - 18.30

Begrænsning: 
• Max 150 deltagere
• Max 2 arrangementer pr. husejer
• Max 2 personer pr. feriehus

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
Museet FLUGT
Præstegårdsvej 21
6840 Oksbøl

RUNDVISNING 
PÅ FLUGT MUSEET
Flygtningemuseum tegnet 
af Bjarke Ingels Group

VIP FOR HUSEJERE
VIP FOR HUSEJERE
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Den 3. december inviterer vi alle vores hus-
ejere til julehygge med glögg og æbleskiver 
på kontoret på Blåvand Kro. 

Vi glæder os til at hygge om jer og har også 
en lille julegave klar. Kan I ikke komme 
forbi på dagen, kan gaven hentes frem til 
fredag den 31. december 2022.  

Dato: 
3. december

Tidspunkt:
11.00 - 15.00

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
Feriekompagniet

JULESTUE
Inklusiv julegave

VIP FOR HUSEJERE
VIP FOR HUSEJERE

Høfde4 er en restaurant, der ligger i første 
klitrække ud til Vesterhavet. Der laves mad 
i topklasse med årstidernes råvarer, og der 
bliver kræset om detaljerne.

Vi skal opleve en vinsmagning med seks 
udvalgte vine og en let tapasanretning 
hertil.

Dato: 
3. november

Tidspunkt:
17.00 - 19.00

Begrænsning: 

• Max 40 deltagere så skynd dig
• Max 2 personer pr. feriehus
• Max 2 arrangementer pr. husejer

Tilmelding på mail til (husk husnr): 
info@feriekompagniet.dk

Mødested: 
Høfde4
Hvidbjerg Strandvej
Blåvand

VINSMAGNING
Få en oplevelse du sent 
glemmer hos Høfde4

Julegave 
til dig



WWW.BLAVANDSTRAND.DK

VI MANGLER HUSE
Flere og flere vil gerne holde ferie i Blåvand. Det betyder, at vi 
mangler huse for at kunne imødekomme efterspørgslen fra både 
vores mange loyale gæster og de mange nye gæster, der hen-
vender sig. Derfor håber vi, at du vil hjælpe os.

HJÆLP OS OG BLIV FORKÆLET
Kender du en anden feriehusejer i Blåvand eller Ho, der p.t. ikke  
udlejer sit hus, eller som gør det igennem et andet bureau?  
Hvis du henviser vedkommende, og vi får lov til at give et tilbud  
på en udlejningsaftale, kvitterer vi med 2 flasker vin.

Bliver tilbuddet til en udlejningsaftale, takker vi med et gavekort 
til Høfde4 på kr. 800,- og efterfølgende  wellness i Blåvand 
Kurbad & Wellness. 

SKAL VI UDVIKLE BLÅVAND SAMMEN?
Ring til os på tel.: 75 27 50 70 eller besøg os på Blåvand Kro.

Vi har åbent 365 dage om året! 

KÆRE HUSEJER

VIL DU HJÆLPE OS?


