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OM AT BO I HYTTE
PÅ EN CAMPINGPLADS
VELKOMMEN til vores hytter
Vi har 36 hytter til 2, 4, 6, 7 eller 8 personer. Hytterne kan lejes fra dag til dag. 
At bo i hytte på en campingplads er ikke det samme som at leje et sommerhus eller bo på hotel.

Campinghytte vs. Sommerhus 
En campinghytte er maksimalt 35 kvm., hvilket er mindre end et sommerhus. Det skyldes lovgivningen.
Derfor er der i vores hytter kun plads til det mest nødvendige møblement, dvs. senge, spisebord- og stole samt
køkken med gængs køkkeninventar. Alle hytter har terrasse med terrassemøbler. Hytterne har ikke tv, sofahjørner, puder, 
dyner, sengelinned eller lignende.
Alle hyttepriser er inklusiv lettere rengøring, forbrug af strøm, vand, varme, persongebyr og miljøgebyr. Du slipper altså 
for den ekstra-regning, du typisk får for forbrug af strøm m.m. ved afrejse fra et sommerhus.
Campinghytter ligger tættere på hinanden, end sommerhuse gør. Det skyldes lovgivningen. 
Familien kan være sig selv, men børnene kan også hurtigt finde nye venner. 

Campinghytte vs. Hotelværelse 
I en campinghytte deler du hverken væg eller gang med andre. Du har dit eget køkken og kan selv lave den mad,
du lige har lyst til. Du har din egen terrasse, hvor du kan kan sidde ude og nyde solen eller den friske luft.
I campinghytten er der hverken badekar, tv, sofahjørner, opredte senge, forbrugsstoffer eller lignende. Vi tilbyder ikke 
daglig rengøring, roomservice eller døgnbemanding i receptionen. Opholdet inkluderer ikke morgenbuffet, men i højsæso-
nen er det muligt at købe friskbagt brød i butikkens bageri. 

Hvorfor bo i hytte på Hanstholm Camping? 
• Hytterne kan lejes fra dag til dag.
• Hytter i mange forskellige størrelser og til mange forskellige priser. 
• Hytter med bad og toilet, hytter med toilet og hytter tæt på sanitetsbygning.
• Alle hyttepriser er inklusiv forbrug af strøm, vand, varme, persongebyr og miljøgebyr.
•  Alle hytter har køkken med køleskab (uden fryser), gryder, pander, kaffemaskine, ovn, bestik, kopper, 

service for det antal personer, hytten er til.
•  Børn synes, det er hyggeligt at være med til selv at lave mad, og når der ikke er tv, finder familien ofte 

på at lave noget andet sammen.
• Børn har nemt ved at få venner. Her sker meget for børn i højsæsonen.
• Du må have hund med i enkelte af hytterne efter forudgående aftale.
• Vi har åbent året rundt.
• Det er forbudt at fyre nytårsraketter af på pladsen, så her er fred og ro for dyr og mennesker.
• Til hver hytte hører gratis p-plads til 1 bil. 

Husk, ved leje af hytte
• Der er ingen dyne, hovedpude eller sengetøj, dette kan lejes eller medbring selv dette
• Medbring selv håndklæder, viskestykker, karklud, sulfo og andre forbrugsstoffer
•  Obligatorisk rengøring består af en let rengøring, alle borde, stole, vask, spejl og toilet rengøres, bruserum tørres af og 

rengøres, køleskab rengøres og gulve vaskes. Ønsker du en grundigere rengøring, som inkluderer aftørring af alle skabe, 
skuffer, pudsning af vinduer, skal dette bestilles senest 14 dage før ankomsten, 
prisen for ekstra rengøring er 1.000,- kr.

•  Du bedes straks give receptionen besked, hvis du opdager noget, 
du mener ikke er i orden i hytten, så vi kan hjælpe dig. 

• Lejeperioden går fra efter kl. 15.00 til før kl. 11.00
• Om skader forvoldt af lejer, mistet nøgle m.m. se side 19.

Hytte-Hund
Det er efter nærmere aftale muligt at have hund med i enkelte
af vores hytter, i så fald skal du medbringe hundens eget bur, 
kurv eller tæppe. Vovse må ikke være i møblerne eller sengene.
Pris: 250 kr. per hund per ophold.
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HYTTEOVERSIGT/PRISER Forbehold for trykfejl, pris- og programændringer

LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 820,- 5.740,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 730,- 5.110,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 650,- 4.550,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 200,-

LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 1.300,- 9.100,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 1.100,- 7.700,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 1000,- 7.000,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 250,-

Hytte No. 1 + 3 + 5 + 13 + 15 + 17  

Hytte No. 2 + 4 + 6 + 8 + 10 

Max. 4 personer - 22 kvm  

Max. 7 personer - 35 kvm  

• 2 separate soverum
• 4 sovepladser i enkeltkøjer
• Stue med køkken
• Terrasse med låge

• 2 separate soverum
•  7 sovepladser 

4 enkeltsenge 
1 dobbeltseng 
1 enkeltseng

• Toilet m/brusebad
• Stue med køkken og opvaskemaskine
• Udestue
• Internetstik
•  2 terrasser den ene på taget af hytten

Indretning

Indretning
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HYTTEOVERSIGT/PRISER

LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 550,- 3.850,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 470,- 3.290,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 370,- 2.590,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 200,-

Hytte No. 9 + 11 

Max. 2 personer - 10 kvm  

•  1 soverum 
med dobbeltseng

• Stue m/køkken
• Terrasse

NB: Dette er en meget lille hytte

Indretning

LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 820,- 5.740,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 730,- 5.110,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 650,- 4.550,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 200,-

Hytte No. 7

Max. 4 personer - 20 kvm  

• 4 enkeltkøjer i stuen
• Stue m/køkken
• Terrasse

Indretning

Forbehold for trykfejl, pris- og programændringer
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LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 1.040,- 7.280,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 910,- 6.370,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 800,- 5.600,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 250,-

Hytte No. 12 + 14 + 16

Max. 6 personer - 25 kvm  

•  6 sovepladser 
Soveværelse med dobbeltseng 
2 enkeltsenge i opholdsrum 
2 sovepladser på lille hems

• Stue med køkken
• Toilet
• Terrasse med låge

Indretning

HYTTEOVERSIGT/PRISER

LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 960,- 6.720,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 830,- 5.810,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 720,- 5.040,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 250,-

Hytte No. 22 + 24 + 26 + 28 + 30

Max. 4 personer - 20 kvm  

•  4 sovepladser 
Soveværelse med dobbeltseng 
2 sovepladser på hems

• Stue med køkken
• Toilet
• Terrasse med låge

Indretning

Toilet

Forbehold for trykfejl, pris- og programændringer
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HYTTEOVERSIGT/PRISER

LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 1.300,- 9.100,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 1.100,- 7.700,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 1.000,- 7.000,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 250,-

LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 1.040,- 7.280,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 910,- 6.370,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 800,- 5.600,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 250,-

Hytte No. 40 + 41 + 42 + 43 + 44

Hytte No. 32 + 34 + 36

Max. 7 personer - 35 kvm  

Max. 6 personer - 25 kvm  

•  7 sovepladser fordelt på 2 rum 
En dobbeltseng 
4 enkeltsenge 
1 enkeltseng

• Stue med køkken og opvaskemaskine
• Toilet med brusebad
•  2 terrasser 

Den ene overdækket med 
”hav-kik” og låge

•  6 sovepladser 
Soveværelse med dobbeltseng 
4 enkeltsenge i soverum

• Stue med køkken
• Toilet
•  2 terrasser 

Den ene stor med ”hav-kik” og låge

Indretning

Indretning

Køkken/StueTerrasse

Toilet

Soverum

Soverum
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Forbehold for trykfejl, pris- og programændringer
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HYTTEOVERSIGT/PRISER

HYTTE PLACERING

LEJEPERIODER Dag Kr. Uge Kr.

Pris højsæson 19/6 til 7/8 1.420,- 9.940,-

Pris mellemsæson 7/6 til 19/6 og 7/8 til 21/8 1.180,- 8.260,-

Pris lavsæson før 7/6 og efter 21/8 1.080,- 7.560,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning Kr. 250,-

Hytte No. 50 + 51 + 52 + 53 + 54 + 55

Max. 8 personer - 35 kvm - solopvarmet

Hytterne 1 - 3 - 5 - 7 - 9 - 11 - 13 - 15 - 17

Hytterne 12 + 14 + 16
Hytterne 22 + 24 + 26 + 28 + 30

Hytterne 32 + 34 + 36
Hytterne 40 + 41 + 42 + 43 + 44

Hytterne 2 - 4 - 6 - 8 - 10
Hytterne 50 - 51 - 52 - 53 - 54 - 55

Farmen 

Indretning

•  8 sovepladser fordelt på 2 rum og hems 
1 dobbeltseng 
4 enkeltsenge 
2 på hems

• Stue med køkken og opvaskemaskine
• Toilet med brusebad
• Terrasse
•  2 store terasser 

Den ene overdækket
•  Opvarmet med solvarme og varmepumpe

Cirkuspladsen

Forbehold for trykfejl, pris- og programændringer
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Farmen ligger lige ved siden af campingpladsen. Når du
bor på farmen, har du adgang til de samme ting, som når
du bor på campingpladsen. Det gælder gratis adgang til
badeland og legepladser samt adgang til betalings-
oplevelser som ponytrækning og ridning.

Indretning
•  1 soveværelse med 1 dobbeltseng og 

2 enkeltsenge (køjeseng)
• 1 soveværelse med 1 dobbeltseng
• 3 soveværelser med 2 enkeltsenge
• 2 badeværelser med bad og toilet
• 1 forgang med 1 toilet
•  1 baggang med vaskemaskine, tørretumbler, 

støvsuger og 100 liter fryser
•  Stort åbent køkken med spiseplads, ovn, 

mikroovn, køleskab, opvaskemaskine
• Rummelig opholdsstue 
• Gulvvarme i hele huset
• TV, Wi-Fi, bordfodbold
• 2 terrasser
• 4 p-pladser

-  Der er dyner og hovedpuder i soveværelserne, medbring selv 
sengetøj - eller lej det på campingpladsen.

-  Farmen er røgfri. Overtrædes dette, får lejer en ekstra 
regning på minimum 1.000 kr. 

-  Fisk, du/I selv har fanget, må ikke renses på farmen og må 
heller ikke opbevares i fryseren. Overtrædes dette, får lejer 
en ekstra regning på minimum 1.000 kr. Brug campingpladsens 
fiskerensehus, det er gratis. I fiskerensehuset kan du leje 
en 250 liter fryser til fiskene. 

-  Ved afrejse skal lejer forlade Farmen i pæn tilstand, tømme 
køleskabet, fjerne affaldsposer m.m. Sker det ikke, får lejer 
en ekstra rengøringsregning på 350 kr. pr. påbegyndt time.

-  Lejer hæfter ubegrænset for alle de skader, lejer selv eller 
de personer som ledsager eller er gæster hos lejer, forårsager. 

- Mistet nøgle: 500 kr.
-  Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt lejer aflyser. 

Om afbestillingsforsikring se side 19.
- Husdyr er ikke tilladt.
-  Farmen kan lejes året rundt men kun ved direkte henvendelse 

til Hanstholm Camping på (0045) 9796 5198 eller mail til 
info@hanstholm-camping.dk. 
 Nøgle udleveres og afleveres i campingpladsens reception. 
 
 Ankomst: Fra kl. 15.00 
Afrejse: Senest kl. 10.00

HYTTEOVERSIGT/PRISER
SOMMERHUSET ”FARMEN” - 12 personer - 210 kvm
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Lejeperiode min. 7 dage - Valgfri ankomstdag
Fra Til Uge Kr. Ekstra døgn Kr.

01/01/22 26/03/22 7.350,- 1.050,-

26/03/22 16/04/22 9.300,- 1.330,-

16/04/22 21/05/22 9.300,- 1.330,-

21/05/22 02/07/22 10.150,- 1.450,-

02/07/22 30/07/22 21.000,- 3.000,-

30/07/22 13/08/22 15.050,- 2.150,-

13/08/22 27/08/22 11.725,- 1.675,-

27/08/22 17/12/22 7.350,- 1.050,-

17/12/22 24/12/22 14.350,- 2.050,-

24/12/22 07/01/23 16.450,- 2.350,-

Obligatorisk rengøring per udlejning 1.500 kr. Betales ved ankomst.

El-forbrug afregnes efter måler. Betales ved afrejse.

For perioder længere frem - kontakt os

Forbehold for trykfejl, pris- og programændringer
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