
- sådan har nogle af børnene garante-
ret tænkt, da de vågnede efter en nat i 
Fårup Sommerland.

Den 4. maj blev det nye hotel indviet, og al-
lerede samme aften flyttede de første gæster 
ind.
Vi dukkede op igen et par dage senere, for selv-
følgelig ville vi gerne høre, hvordan opholdet 
havde været, især for børnene.

Og det skyldtes næppe kun det gode vejr, at de 
store smil var fremme lige fra morgenstunden, 
for alle meldinger lød, Hotel Fårup er et fedt 
sted at bo. 

- Man er ikke i tvivl om, at her på 
hotellet er børnene hovedpersoner. 
Og sådan skal det også være, fastslår 
Eskil Bjørshol, der siden barndommen 
har besøgt Blokhus og Fårup Som-
merland mange gange.

Gæster fra Oslo

Eskil Bjørshol er redaktør af Hotell & Restau-
rantmagasinet. For ham var opholdet ikke kun 
ferie, han var også på arbejde for at fortælle 
sine landsmænd om det 
nye nordjyske ferietilbud 
for børnefamilier. 

Eskils hustru Rita og ikke 
mindst parrets sønner Pe-
der og Olav på 8 og 10 år 
var i denne sammenhæng 
de egentlige eksperter, og 
drengene var vildt begej-
strede for værelserne med 
de spændende køjesenge, 
der som et rum i rummet 
næsten var som at sove i 
en hule i toppen af et træ. 
For at få det hele med, byttede drengene seng i 
nattens løb, for selvfølgelig skulle det hele prø-
ves. 
ALT blev studeret, og selv små detaljer som 

fuglene  på gardinstangen blev set og kommen-
teret ligesom fuglekasserne på væggen. 
Dog var der én mangel ved det i øvrigt perfekte 

morgenbord: 
- Der var ingen leverpo-
stej! Og det er ellers dette 
mest danske, der findes, 
siger Eskil, der i øvrigt ro-
ser maden.
Og vi gætter på, at lever-
postejen fremover får en 
plads på morgenbordet, 
for hotellets personale er 
meget lydhøre overfor gæ-
sternes ønsker.
Opholdet var så stor en 
succes, at børnene slet 
ikke ville hjem igen, og 

heldigvis lod forældrene sig overtale, så Peder 
og Olav fik endnu en dejlig dag i Fårup Som-
merland, hvor de allerede havde fået flere nye 
venner. 

Drømmer jeg, 
eller er jeg vågen?

Peder og Olav i den øverste køje

Eskil og Rita nød opholdet, selv om det var på 
børnenes præmisser

Peder og Olav i den øverste køje



Gæster fra Aalborg/Fjerritslev
Den 4. maj om eftermiddagen tjekkede 11-årige 
Sarah og hendes et år ældre bror, Oliver ind på 
hotellet sammen med deres far Esben, og alle 
tre havde masser af forventning til de nye op-
levelser.

Og de blev ikke skuffede. Efter to overnatnin-
ger og indholdsrige dage, glædede de sig til, at 
deres lillebror Noah og hans mor sluttede sig til 
familien, for at tilbringe endnu en dag i forly-
stelsesparken. 

- Det har været rigtig hyggeligt at bo her, og 
både værelserne og morgenmaden er helt i top,  

fortæller Sarah. Det allerbedste er, at vi bare 
kan gå ud og ind i Fårup Sommerland, og om 
dagen har vi været rundt og prøve det hele.
Begge aftener har vi bestilt roomservice, og det 
var rigtig lækker mad, som vi hyggede os med 
på værelset.

Oliver er ligeså begejstret. Det var alle tiders, 
at jeg bare kunne gå hjem på hotellet og skifte 
tøj efter Riverrafting, for så slap jeg for at gå i 
det våde tøj resten af dagen. Det var også fint, 
at der var så mange forlystelser, vi kunne prøve 
om aftenen og om morgenen, før de åbnede, 
for så behøvede vi ikke stå i kø.

Janni, Noah, Esben, Sarah 
og Oliver

Esben, Sarah og 
Oliver tjekker ind


