
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overnatning i 

centrum af  

Øster Hurup  

Byens nye overnatningsfacilitet. 
 
 
Vi har 6 nyindrettede værelser  

• et 5-sengs værelse 

• to 3-sengs værelser  

• tre dobbeltværelser 
 
Alle værelser er med eget toilet og bad. Der er 
stort fællesrum med tekøkken, ovn og 
kaffemaskine til rådighed.  

 
Der er endvidere:  

• Handicaptoilet/bad 

• Privat parkeringsplads, 1 plads pr. værelse 

• TV på værelserne 

• Fri wifi 

• Adgang med pinkode døgnet rundt, 
ingen nøgle eller nøglekort der kan blive 
væk. 

• Mulighed for benyttelse af 
motionscenter, idrætsfaciliteter og 
mødelokaler. 

• Mulighed for tilkøb af morgenmadspakke 
fra Dagligbrugsen. 

• Mulighed for tilkøb en ekstra opredning i 
dobbeltværelserne. 

 
Lokalerne er indrettet i den tidligere 
fritidsordning bag Multihuset i forbindelse med 
bytorvet. 
 
Indkørsel til privat p-plads via Solbjergvej og 
Vibevej. 
 
Se mere info, priser og book på  

www.dengodesovn.dk 

Den Gode Søvn drives af : 
 
Multihuset 
Langerimsvej 7-9, Øster Hurup 
9560 Hadsund 

CVR nr. 10354676 
 
Email: Reservation@dengodesovn.dk 
Telefon: 60735280 
Reservation og bestilling på 
www.dengodesovn.dk 



Øster Hurup 

Øster Hurup er et mindre bysamfund ved 
Kattegat. Byen har siden 1936 haft egen 
fiskerihavn, så det er fiskeri og landbrug, der har 
været de oprindelige erhverv. I dag er byen 
præget af en voksende turisme, som er baseret på 
talrige privatejede sommerhuse, et feriecenter 
med badeland og to store campingpladser. 
Derudover besøges området af 
mange éndagstur i ster .  Den 

fantastiske børnevenlige strand 
samt naturområdet i Lille Vildmose 
er de store trækplastre. 
Takket være denne turisme har 
Øster Hurup stadigvæk en stor 
Daglibrugs, bagerforretning, et stort 
a n t a l  s o m m e r b u t i k k e r  o g 
restauranter, hvoraf enkelte har helårs åbent.  
 

 

Skolen nedlagt.  

Øster Hurup Skole blev nedlagt i 2011. I 2017 blev 
størstedelen af skolen nedrevet for at give plads til 
byfornyelsen. Den ene ende af skolen som er sam-
menbygget med Multihuset, er bevaret sammen 
med den tidligere fritidsordning.  

 
 
Øster Hurup Multihus 
Multihuset er med til at sikre, at byen fortsat har et 

lokalt omdrejningspunkt og kan være et attraktivt 
sted at bo for alle. Multihuset rummer mange ak-
tiveter for alle aldre og er byens kulturelle sam-
lingssted. Det er gennem dette fællesskab, vi tror 
på, at livskvaliteten kan blive bedre – at flere 
mennesker i vores by får et større socialt netværk – 
at man kender hinanden.  
 

Visioner 

Alle aktiviteter, der allerede finder sted i og 
omkring Multihuset, skal fortsat være at finde her; 
men samtidig vil vi åbne os mod, at nye aktiviteter 
kan etableres.  

 

 
 
 
 
 
 
 
Uanset om man kommer fra nord/syd/vest — 

eller har (som de fleste) været en tur på havnen 
— vil  Multihuset og den foranliggende bypark 
være stedet som viser byens ansigt udad til. Vi 
ønsker at videreudvikle en kultur, hvor alle 
påtager sig et medansvar for byens udseende og 
udvikling.  


