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centralt samlingssted
I Fuglsøcentret er der plads til 
enhver konference, uanset om 
den er stor eller lille. Fuglsøcen-
trets centrale placering midt i 
Danmark gør det samtidig nemt 
for deltagere fra hele landet at 
samles. 

Op til 300 deltagere
Konferencen kan med stor for-
del afholdes i Ovalen eller Fest-
salen, hvor der i umiddelbar 
tilknytning findes  små ”øer” til 
kaffepauser og til en opsumme-
rende snak deltagerne imellem.

Over 300 deltagere
Til de helt store konferencer 
med over 300 deltagere, kan der 
disponeres over en hal, som vi 
ved hjælp af draperingsgardiner 
og ændret belysning m.v. hurtigt 
får omdannet til et lokale, der 
både er velegnet til formålet, og 
som ligger i tilknytning til områ-
der, hvor man kan slappe lidt af. 

Fuglsøcentret – en ny oplevelse!

Fuglsøcentret ligger i Nationalpark Mols Bjerge på Djursland kun 10 
minutters gang fra skønne Fuglsø strand. Her finder De noget af Danmarks 
smukkeste natur, der indbyder til spændende vandreture og udfordrende 
løbe- og cykelture. Samtidig er der en stor koncentration af interessante 
turistattraktioner indenfor kort afstand fra centret.



Faciliteter
På Fuglsøcentret finder du både tennisbaner, beachvollybaner, pentaque baner, løbe-
bane, boldbaner til fodbold og håndbold,  2 idrætshaller samt en 9-hullers naturgolf-
bane. Så der er rige muligheder for masser af aktiviteter midt i den skønne natur. 
Fuglsøcentret kan huse op til 320 gæster i vores 148 værelser og 2 sommerhuse.

Værd at se og opleve 
Med sin geografiske placering ”midt i 
Danmark” er Fuglsøcentret det ideelle 
udgangspunkt for en ferie. Få kilometer 
væk ligger den charmerende gamle køb-
stad Ebeltoft med det romantiske råd-
hus og mange gamle bindingsværkshuse 
i centrum. Her er både restauranter og 
shoppingmuligheder for enhver smag og 
pengepung. I Ebeltoft kan De også besøge 
museumsskibet ”Fregatten Jylland” og en 
af de skiftende udstillinger i Glasmuseet 
Ebeltoft lige ved siden af.

I kort køreafstand fra Fuglsøcentret fin-
der De ligeledes forlystelsesparken Djurs 
Sommerland, Skandinavisk Dyrepark, Ree 
Park/Ebeltoft Safari, Kalø Slotsruin samt 
talrige gamle herregårde og slotte.

Lidt længere væk kan De besøge Katte-
gatcentret i Grenaa med mange spæn-
dende aktiviteter og udstillinger, spæn-
dende fisk og ikke mindst det store 
hajbasin med den undersøiske glastunnel. 

I den overdækkede trope-zoo ”Randers 
Regnskov” kan De stifte bekendskab med 
mange fritlevende eksotiske dyr under de 
3600 m2 store glaskupler. 

”Provinshovedstaden” Aarhus er kun en 
lille times kørsel fra Fuglsøcentret. Her er 
der utallige måder at tilbringe en dag på, 
men man kommer ikke uden om kunst-
museet ”Aros” og frilandsmuseet ”Den 
Gamle By”.


