
 

 
 
Vinderen af SydkystDanmarks Bedste Turismeinitiativ 2021 er…  
Feddet Strand Resort! 
 
Der findes mere end 500 campingpladser i Danmark – men den bedste ligger på Feddet.  
 
År efter år har Feddet Strand Resort investeret mange kroner og ører i at modernisere og optimere med alt 
fra junglebaner til burgerbar. I 2021 blev det så tid til at udvide med hele 5 luksuriøse ferielejligheder, 20 
strandhytter inkl. privat jacuzzi og en padeltennisbane, og det har givet pote for destinationens største 
overnatningssted, der har mere end 120.000 årlige overnatninger. 
 
For 2. år i træk har de tyske turister nemlig kvitteret med så gode anmeldelser, at Feddet Strand Resort kan 
kalde sig landets bedste campingplads, men også på europæisk plan kan resortet bryste sig af en 
imponerende 11. plads blandt tusindvis af konkurrenter. 
 
Det er kombinationen af unik natur, familievenlige faciliteter og luksuriøse omgivelser, der har placeret 
Feddet Strand Resort i toppen af den europæiske campingliga. Og det kræver ikke så lidt. Frem for alt skal 
man have fingeren på pulsen, lægge ambitiøse planer og være investeringsparat. Feddet Strand Resort kan 
sætte flueben ud for alle punkterne og driver en forbilledlig forretning, som andre lokale erhvervsdrivende 
tilmed også nyder godt af. 
 
De mange mennesker, som resortet tiltrækker, har skabt grobund for en række aktiviteter i den 
omkringliggende natur. Derfor har Feddet Strand Resort bl.a. allieret sig med dygtige surfere fra 
Kitekollektivet og den tidobbelte danmarksmester i motocross Thomas Kongshøj. Samarbejdsaftalerne gør 
det muligt for Feddet Strand Resort at tilbyde deres gæster et bredt udbud af udendørsaktiviteter, og de 
lokale får mulighed for at gøre deres passion til en levevej. Det er det, man kalder win-win.  
 
Om små syv år står Femern-forbindelsen klar, og så kommer tyskerne til at stå for hele 52 pct. flere 
overnatninger på Sjælland og Øerne. Derfor har vi brug for virksomheder som Feddet Strand Resort, der tør 
tænke stort og gå efter guldet! Kun sådan bliver vi ved med at udvikle os og stå stærkt i kampen om 
turisterne. 
 
Stort tillykke med prisen! 
 
 
 


