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HANSTHOLM CAMPING
★★★★

www.hanstholm-camping.dk

THY FERIEPARK
HYTTER

OG CAMPING
DIREKTE VED
VESTERHAVET

60 ÅRSFØDSELS-DAG 18.JUNI

PRISLISTE
Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2022



PRISLISTE
Gældende for perioden 1/1 til 31/12 - 2022

Indtjekning efter kl. 12.00 - udtjekning før kl. 12.00 18/6 til 6/8 4/6 - 18/6 og
6/8 til 20/8

Før 4/6 og 
efter 20/8

Voksen per nat 108,- kr. 97,- kr. 92,- kr.

Barn op til 12 år per nat 79,- kr. 68,- kr. 60,- kr.

Pladsgebyr unummerede pladser per nat 90,- kr. 50,- kr. 30,- kr.

Pladsgebyr nummereret komfortplads per nat 100,- kr. 60,- kr. 40,- kr.

Pladsgebyr udsigtsplads, blå plads: 141, 355, 357, 359, 399 - 464, 531, 604 - 616 per nat 170,- kr. 90,- kr. 60,- kr.

Pladsgebyr udsigtsplads, blå plads, XL, 200 m2 m/fast terasse tæt på servicebygning: 351, 353 250,- kr. 100,- kr. 60,- kr.

Hund per nat 25,- kr. 25,- kr. 25,- kr.

Strøm per nat 45,- kr. 45,- kr. 45,- kr.

Strøm per nat incl. varme/air-con 70,- kr. 70,- kr. 70,- kr.

Trådløs langsom/ustabil internetforbindelse max 1.0/1.0 MB Gratis Gratis Gratis

Hurtig internet USB stik  6-9/6 MB per dag (depositum 400 kr.) 100,- kr. 100,- kr. 100,- kr.

Campingpas 110,- kr. 110,- kr. 75,- kr.*

Badeland Inklusiv Inklusiv Inklusiv

Brusebad/varmt vand Inklusiv Inklusiv Inklusiv

Køkken/varmt vand Inklusiv Inklusiv Inklusiv

* Campingpas købt i perioden 1/11 - 22/8 koster 110 kr. Campingpas købt 23/8 - 31/10 koster 75 kr. 

Alle nummererede pladser er komfortpladser med eget elstik, egen vandhane samt egen kloak tilslutning.

Pladserne 141, 351, 353, 355, 357, 359, 399 - 464, 531, 604 - 616 er med eget elstik, vandhane, kloak tilslutning og en 
meget flot udsigt over havet.
Alle U-nummererede pladser er pladser uden eget elstik, egen vandhane eller tilslutning til kloak.
De ligger på cirkuspladsen, hvor der er fælles elstik og ingen pladsafgræsning, stedet er egnet til træf og klubber.

Pladserne 150 - 159 er specielle autocamperpladser med faste kørespor af beton.

Der er gratis WiFi overalt på campingpladsen, hvor 2 fiberkabelforbindelser hver på 1000 MB sec. forsyner 8 forskellige antenner. Når du har
fundet din plads, så kom tilbage i receptionen og få koden udleveret til antennen, der dækker det område, hvor du ligger. Hver brugers hastighed, 
dvs. også din hastighed, er 1MB sec/1 MB sec. Mange samtidige brugere, arbejdscomputere og særlige vejrforhold som f.eks. regn, havgus og bevoks-
ning mellem dig og antennen kan forringe/umuliggøre forbindelsen. Kan du ikke koble dig på det gratis netværk, kan vi desværre ikke hjælpe dig.
Betalings WiFi. Har du brug for hurtig og sikker forbindelse, kan du selv medbringe et internetkabel eller købe et i butikken, som passer til
8 internetstik i udekøkkenet eller leje et USB-stik eller mobilinternet data tilslutning.

I perioder med stor belastning kan der forekomme driftsforstyrrelser på internettet.

Priser med EGEN campingvogn, autocamper eller telt
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Leje af:

Stor fryser til fisk
Hvis du ikke bor på pladsen

80,- kr.
500,- kr.

per dag
per dag

Opligatorisk rengøring af fryser 60,- kr. per leje

Grill 100,- kr. per ophold

Solvogn 100,- kr. per ophold

Pude og dyne 30, -kr. per ophold

Sengetøj 90,- kr. per ophold

Håndklæde 30,- kr. per ophold

Barnehøjstol 100,- kr. per ophold

Weekendseng 100,- kr. per ophold

Cykel
Hvis du ikke bor på pladsen

100,- kr.
150,- kr.

per dag
per  dag

Hytte-hund 250,- kr. per ophold

Rejseafbestillingsforsikring og fortrydelsesret
Booking af ophold på campingpladser er ikke omfattet af Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret, idet udlejning af midlertidigt logi til ferieformål er undtaget
jf. Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2 pkt. 12. Derfor anbefaler vi, at du tegner en afbestillingsforsikring. Du har mulighed for, umidelbart sammen med din 
bestilling, at tilkøbe en rejseafbestillingsforsikring ”Almindelig ved sygdom” eller en rejseafbestillingsforsikring ”Udvidet i alle tilfælde”.

Rejseafbestillingsforsikringen gælder indtil ankomstdagen kl. 12.00. Du skal således ringe eller sende en mail inden klokken 12.00 på ankomstdagen for at gøre 
brug af forsikringen. Afbestiller du reservation efter ankomstdagen kl. 12.00 er forsikringen udløbet, og der tilbagebetales ikke noget beløb. Du skal, samtidig 
med at du afbestiller din reservation, oplyse os kontonummer og registreringsnummer på din bankkonto, som du ønsker pengene tilbagebetalt til.

Har du købt Rejseafbestillingsforsikringen ”Almindelig ved sygdom”, sender vi dig en lægeerklæringsformular med posten, som du skal få din egen læge 
til at udfylde og returnere direkte til os. Når vi har fået vores lægeerklæringsformular tilbage fra din læge, og den er godkendt, modtager du pengene retur 
indenfor 3 hverdage. Du skal oplyse kontonummer skriftligt ved en mail, ikke telefonisk. Afbestillingsforsikringen ”Almindelig ved sygdom”, koster 6 % af 
rejsens samlede pris.

Har du købt Rejseafbestillingsforsikringen ”Udvidet i alle tilfælde”, dækker denne forsikring uanset årsagen til, at du afbestiller din reservation – dog
undtaget force majeure (krig, strejke, naturkatastrofer, epidemier, pandemier, lukning af grænser og lignende). Ved dækning vil du indenfor 3 hverdage få 
pengene tilbagebetalt til den konto, som du har oplyst ved rettidig annullering. Du skal oplyse kontonummer skriftligt ved en mail, ikke telefonisk.
Afbestillingsforsikringen ”Udvidet i alle tilfælde”, koster 9 % af rejsens samlede pris.

Skader forvoldt af lejer eller dennes ledsagere/gæster  
Lejer er forpligtet til at behandle ferieboligen/bygningen, med alt hvad dertil hører, omhyggeligt og på behørig måde, idet lejer hæfter ubegrænset for alle 
skader, som lejer eller de personer, som ledsager eller er gæster hos lejer, har forårsaget. Sker der en skade, hvad enten denne er sket ved et uheld eller med for-
sæt, hæfter lejer for hele udgiften til både reparation samt udskiftning af det ødelagte med tilsvarende nyt inventar eller genstand. Lejer hæfter for alle skader i 
det tidsrum, lejer har lejet huset eller pladsen, også for skader som er opstået, mens lejer eller dennes ledsagere ikke opholdt sig i huset. Dette gælder skader på 
glas, ruder, sanitet, ovn, komfur, emhætte, gulve, vægge, gardiner, møbler, senge og madrasser m.m.

Lejer og dennes ledsagere/gæster accepterer, at alle bygninger er røgfri, overtrædelse af dette medfører, at lejer får en ekstra rengøringsregning på minimum 
1.000 kr. Mistet nøgle til huset koster 500 kr.
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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

STUEPLAN

1. SAL

GRILL
TERRASSE

Køkken/Stue

Terrasse vie
eine Veranda

Trappe

Trappe

Soverum

So
ve

ru
m

Bad

Udestue
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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

Terrasse

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

TERASSE

TE
R

AS
SE

FORGAN
G

BAR

BAGGAN
G

STU
E

STU
E/TV STU

E

SOVERU
M

En dobbeltseng
og to enkeltsenge

SOVERUM
En dobbeltseng

SOVERUM
To enkeltsenge

SOVERUM
To enkeltsenge

SOVERUM
To enkeltsenge

KØKKEN

TOILET

BA
D O

G TO
ILET

BA
D O

G TO
ILET

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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Vil du prøve at bo i en campingvogn? Så kan du leje en Caravelair
476 Blue vogn, der er til 6 personer. Vognen er udstyret med
1 dobbeltseng, 2 køjesenge og 1 siddegruppe, der kan laves om
til 1 dobbeltseng. Husk at medbringe dyne, pude og sengetøj.
Til vognen hører et fortelt med køleskab og havemøbler.
Vognen er direkte tilkoblet afløb, der er egen vandhane bag ved 
hver enkelt vogn. Det er forbudt at ryge i campingvognene, der
er ikke fjernsyn i vognen.

Lej et familietelt og bo midt i naturen med alle dufte og lyde lige udenfor teltdugen. Teltet er udstyret
med 2 rum med 4 komfortable boxmadras enkeltsenge. Der er opholdsrum med integreret bund. I teltet 
er køleskab samt 220 volt elstik til f.eks. køletaske, PC, mobiltelefon. Teltene er ca. 20 kvadratmeter med 
almindelig ståhøjde i opholdsrummet. Er der flere personer end antal senge, skal der betales almindelig 
overnatningspris for disse, ligesom man selv skal medbringe liggeunderlag til yderligere personer.
Dette er ikke et glampingtelt, du skal selv medbringe alt udstyr. Der er ingen møbler, borde, stole, lamper, 
varme  eller service i teltet. Medbring selv campingbord, klapstole, sovepose, dyne, pude, sengetøj, kogegrej 
og service, evt. køletaske, elledning m.m. Hund i teltet ikke tilladt. Bord/bænk og bålplads lige ved teltet. 

Max. 6 personer
2 x dobbeltsenge og 2 x enkeltkøje

Dag Kr. Uge Kr.

Højsæson pris 7/6 - 21/8 1.060,- 7.420,-

Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning 
incl. daglig tømning af toiletkassette Kr. 300,-

Familietelt - 4 sovepladser

4-PERSONERS TELT
Per dag:  700,- kr. inkl. 4 personer
Lejeperiode: 22/6 - 8/8 

Obligatorisk slutrengøring per udlejning: 150,- kr.

Modelfoto

Lej en campingvogn - 6 sovepladser

IDEER TIL TURE
Vil du se flere turistattraktioner
på samme rute? 
Køb en dansk kørselsbeskrivelse til spændende
udflugtsmål i omegnen. Kørselsbeskrivelsen til Olsen
Banden i Jylland findes også på tysk.

Pris: 40 kr. pr. beskrivelse.
Gæster udefra: 60 kr. pr. beskrivelse.
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