
Leg� ditt neste treningsopphold til
Nørresundby Idrætscenter    

 

Alt under ett tak - 
både svømmehall og idrettshaller

Lerumbakken 11
9400 Nørresundby

Danmark



Nørresundby Idrætscenter -
et godt alternativ for både svømming,

fotball og håndball
 

På Nørresundby Idrætscenter ligger alt til rette for et fint treningsopphold.

Innkvartering, bespisning, svømmehall og idrettshall m.m., er alt samlet

under ett tak.

 

Senteret har blant annet 50m basseng med 8 baner, to innendørshaller, 7- og

11- manns gressbaner på stedet, i tillegg til kunstgress anlegg, kun en kort

kjøretur unna.



Innkvartering & 
bespisning

 

Tilføj en underoverskriftNørresundby Idrætscenter kan ta imot 130 overnattingsgjester. Innkvartering i 

3-4- sengs rom med mulighet for enkeltrom eller dobbeltrom til ledere.

Rommene er utstyrt med TV, eget bad/toalett. Alt sengetøy er også inkludert og

på stedet.

 

Næringsrik og god mat er en viktig del av treningsoppholdet. Kjøkkenpersonalet

på Nørresundby Idrætscenter serverer 3 måltider pr. dag og er opptatt av at alle

måltider er satt sammen med fokus på ernæring, kvalitet og kvantitet. 

 

Er det spesielle ønsker, allergier o.l. er de imøtekommende og tilpasser dette når

informasjon er gitt på forhånd.



Nørresundby Idrætscenter- 
mange muligheter!

 
 

Skulle det fortsatt etter en dag med trening være ønske om ytterligere

aktiviteter, har Nørresundby Idrætscenter masse av plass å boltre seg på. To

innendørshaller, bokselokale, bordtennis samt utendørs fotballbaner. Det er

også mulighet for leie av MTB,  svævebane, squash- og tennisbaner- dette

avtales og ordnes direkte på stedet

Skulle gruppene ønske å samle seg på kvelden og til sosialt samvær, se en film

er det muligheter også for dette. Har dere fri en ettermiddag- ta en tur inn til

sentrum av Aalborg og utforske dens mange muligheter. Nørresundby

Idrætscenter bistår gjerne med forslag til aktiviteter og attraksjoner.



Praktiske opplysninger
 

 

Aalborg sentrum:

Offentlig transport:

Butikk 

 

1,8 km

200 meter

700 meter 

 For ytterligere informasjon eller bestilling, ber vi alle norske grupper ta kontakt

med vår samarbeidspartner i Norge - Indre Østfold Reisebyrå as.


