
Sommerferie til Lalandia - Billund 

Information til beboere og pårørende 

Dato: Uge 24 – Mandag d.13 Juni til Fredag d.17 Juni 

Kære beboere og pårørende 

Så er tiden kommet til, at vi skal afsted til Lalandia i Billund, og vi glæder os så meget til en 

hyggelig ferie med alle jer beboere, der skal med. 

De beboere som skal med på ferien, er: 

Yadvinder, Tommy, Signe, Ursula, Bodil, Sabaheta, Mikkel, Leif, Jens Peter, Jonathan 

De personaler som skal med på ferien, er: 

Lars, Sinem, Jannie, Kim R, Marlene og Helena,Tommy 

Aktiviteter 

På ferien er der planlagt flere forskellige aktiviteter og ture. Nogle af dagene, er der flere 

muligheder, hvor beboerne selv kan vælge til, hvad de har lyst til den pågældende dag. 

Mandag: Afrejse og pakke ud. Middag i byen 

Tirsdag – Onsdag - Torsdag: Legoland, Badeland, shopping og cafetur i Vejle, Bowling.  

Aktiviteterne afhænger af vejret og aftales derfor når vi er afsted, hvilken dag der passer beds 

Fredag: Hjemrejse og pakke ud ved ankomst til Svanepunktet. 
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Huse 

Vi har 3 huse i Lalandia, alle i ét plan, hvor der i hvert hus er plads til 8 personer. 

Der er ved at blive udarbejdet en plan lavet for hvor hver enkelt beboer skal sove. 

Afrejse 

Vi tager afsted mandag d.13 juni om formiddagen omkring kl.10, når alt er pakket sammen og 

beboerne er klar i busserne. Vi kører afsted i 2 busser og 1 personbil med trailer til bagagen. 

Køreturen tager omkring 3 timer. Der er indkøbt lidt snacks og sodavand til turen. 

Hjemrejse 

Fredag d.17 juni pakker vi sammen efter en dejlig ferieuge i Lalandia og forhåbentlig rige på en 

masse fantastiske oplevelser og dejlige stunder med hinanden. Når vi har tjekket ud fra 

Lalandia, kører vi hjemad umiddelbart efterfølgende. Turen hjem tager omkring 3 timer og vi 

regner med at være hjemme omkring kl.18. 

Praktisk 

Lommepenge: Al mad og drikke er inkluderet i de 4500kr der er betalt for ferien. Der skal 

derfor kun medbringes lommepenge, til for eksempel at kunne forkæle sig selv lidt ekstra eller 

kunne købe souvenirs på turen. Her fra Svanepunktet anbefaler vi, at der tages 1000kr med.  

Baggage: Personalet hjælper beboerne med at pakke baggagen til turen i uge 23. Vi har lavet 

en vejledende pakkeliste, som personalet vil være behjælpelig med at støtte beboerne med.  

Medicin: Personalet sørger for at medbringe og hjælpe beboerne med deres medicin på turen.  

Hjemmepleje: Der kommer også hjemmepleje i Lalandia til de beboere, som har behov for 

dette. 

Kontakt til personalet: Under ferien, kan du kontakte personalet på tlf.nr.7216 4698 


