Camping for 1 krone og 40 øre
Vi fejrer vores 60 års fødselsdag lørdag 18. juni 2022
Hanstholm Camping tilbyder overnatningspriser fra dengang, verden endnu ikke var
af lave. Dagen byder på retro-konkurrencer og slutter med grisefest i partyteltet.

Overnatning til priser som i 1961
Overnatningspris lørdag 18. juni - søndag 19. juni for campister, der kommer
kørende med egen campingvogn, autocamper eller med telt: 1 krone og 40 øre
(Prisen er pr. pers. Inklusiv persongebyr og pladsgebyr, vi runder op til nærmeste nutids-krone)

Halm som behageligt liggeunderlag til medbragt telt: 40 øre per person
Al øvrig overnatning til 2022 priser (hytter, udlejningstelte, udlejningscampingvogne, strømforbrug,
hund, fastligger, priser i butik m.m.). Ankomst før 18. juni/afrejse efter 19. juni efter prislisten 2022.
Yderligere oplysninger om fødselsdagen på www.hanstholm-camping.dk i løbet af 2022.

VEND

Retro-konkurrencer a´
la 1961
Lørdag 18. juni kårer vi mest
originale / bedste look-alike i
følgende kategorier:
Bil med campingvogn
Køretøj med telt
Cyklist/gående med telt

Deltagelse kræver forudgående tilmelding pr. mail til info@hanstholm-camping.dk senest 17. juni
samt tjek ind i receptionen senest fredag 17. juni. Husk at opgive navn, pladsnummer og kategori.
Præmier: 1 uges gratis ophold for 6 personer i hver af de tre kategorier på Hanstholm Camping i
2023. Tidspunkt og plads er valgfrit. Værdi højsæson: 3 x 6.041 kr. (2022 priser)

Grisefest i Partyteltet a´ la 1961
Lørdag 18. juni
Kl. 17.00: Teltet åbner.
Kl. 18.00: Helstegt pattegris med lækkert tilbehør og klassisk 60´er dessert.
Kl. 19.30: Dansktop-Band spiller op til dans med Dansktop-hittere fra 60´erne.
Kl. 24.00: Teltet lukker.
Pris pr. person: 325 kr. inklusiv mad og musik
Drikkevarer skal købes i teltet.
Billetter forudbestilles- og betales inden 4. juni. Først-til-mølle-princippet.
Vi kårer bedste look-alike 60´er påklædning blandt alle, der deltager i grisefesten.
Præmie: 3 dages (2 nætter) gratis ophold i 7-personers hytte med eget bad og toilet på Hanstholm
Camping i 2023. Værdi højsæson 2.850 kr. (2022 priser).
Præmien bliver overrakt i partyteltet og kan ikke overdrages til andre.

