
FERIEPLANLÆGNING
ÅR ANTAL DAGE DESTINATION

• Bag, lav retter og handl ind hjemmefra.
• Vær realistisk og hav plads til sjov.
• Sæt faste beløb af til lommepenge, seværdigheder med mere og hold fast, så    

budgettet ikke stikker af, og du mister overblikket.
• Hvis du lægger feriebudgettet og holder fast, sidder du ikke efter ferien med        

overtræk og ondt i maven. Du oplever erfaring og succes, som du selv har skabt.
• Skal du på charterferie så vælg “all inclusive”, så du kender udgifterne hjemmefra. De 

fleste hoteller laver også lunchboxes, hvis I skal på ture, så I også her sparet udgifter 
på maden, som allerede er betalt i forvejen.

• Tjek priser på seværdigheder og indkøbsmuligheder hjemmefra, så du ikke har lovet 
børnene noget, som viser sig at koste en halv arm.

• Hav dine feriepenge på en separat konto, så du kender og kan se (og tilbage) på, 
hvad pengene går til.

• Gem dit feriebudget til næste år, så har du et budget at finde tilbage til og er ikke på 
bar bund og har et realistisk billede af ferien. Skriv også gerne noter om, hvad der var 
sjovest og børnene nød mest.

• Slut af med at regne feriebudgettet efter med gemte kvitteringer, så du også har det         
aktuelle budget at sammenligne med.
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“TO DO” INDEN AFGANG
• Bag en bradepande kage
• Bag pølsehorn og pizzasnegle
• 
• 
• 
• 
• 

Dine personlige ferienoter
• Hvad var sjovest?
• Hvad var den største udfordring?
• Hvad skal du huske til næste år?
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