
Grundpris - hvid plads pr. plads incl. gratis dagsgæster 5500 kr.
Grundpris - gul/grøn plads - 5700 kr.
Grundpris - blå plads - 5800 kr.
Grundpris - 1. række med udsigt - 7600 kr.
Miljøtillæg 800 kr.
Grundpakke strøm 100 KWh a 3.3 kr. pr. KWh 330 kr.
Tillæg komfortplads sæson 500 kr.
Der betales et depositum på kr. 1000 ved underskrift af kontrakt. Derefter betales den halve leje 30. december 2018 og resten

ved ankomst. Grundprisen er for en husstand med to voksne og hjemmeboende børn under 18 år.

Grundprisen inkluderer gratis bad og et dagsgæstekort til hele perioden.

Grundpris - hvid plads pr. plads incl. gratis dagsgæster 11200 kr.
Grundpris - gul/grøn plads - 11600 kr.
Grundpris - blå plads - 11900 kr.
Grundpris - 1. række med udsigt - 15400 kr.
Miljøtillæg 1200 kr.
Grundpakke strøm 200 KWh a 3.1 kr. pr. KWh 620 kr.
Tillæg komfortplads sæson 1000 kr.
Der betales et depositum på kr. 1000 ved underskrift af kontrakt. Derefter betales den halve leje 30. december 2018 og resten

ved ankomst. Grundprisen er for en husstand med to voksne og hjemmeboende børn under 18 år.

Grundpris - hvid plads pr. plads incl. gratis dagsgæster 2800 kr.
Grundpris - gul/grøn plads - 3000 kr.
Grundpris - blå plads - 3100 kr.
Grundpris - 1. række med udsigt - 3900 kr.
Miljøtillæg 700 kr.
Grundpakke strøm 100 KWh a 3.3 kr. pr. KWh 330 kr.
Tillæg komfortplads sæson 400 kr.
Der betales et depositum på kr. 500 ved underskrift af kontrakt. Derefter betales den halve leje 30. juni 2018 og resten ved

ankomst. Grundprisen er for en husstand med to voksne og hjemmeboende børn under 18 år.

Grundpris pr. plads incl. gratis dagsgæster 3600 kr.
Miljøtillæg 800 kr.

Grundpris pr. plads incl. gratis dagsgæster 4300 kr.
Miljøtillæg 900 kr.

Vintergrundpakke strøm 100 KWh a 3.45 kr. pr. KWh 345 kr.
Der betales et depositum på kr. 500 ved underskrift af kontrakt. Derefter betales den halve leje 30. juni 2019 og resten ved

ankomst. Grundprisen er for en husstand med to voksne og hjemmeboende børn under 18 år

Hustandens hjemmeboende børn over 18 år - pr. pers. helsæsonplads 900 kr.
Navngivne børn under 18 år (børnebørn) helsæsonplads 700 kr.
Hustandens hjemmeboende børn over 18 år - pr. pers. forsæsonplads 700 kr.
Navngivne børn under 18 år (børnebørn) forsæsonplads 500 kr.
Hustandens hjemmeboende børn over 18 år - pr. pers. efterårssæson 600 kr.
Navngivne børn under 18 år (børnebørn) efterårssæson 400 kr.
Hund helsæson 500 kr.
Hund forår-/efterår-/vintersæson 250 kr.
Vinteropbevaring 2019-20 (kun for hel-/forsæsoncampister efter aftale) 900 kr.

Strøm afregnes efter måler i elpakker. Elgrundpakker er minimumsforbrug.

Der tages forbehold for ændrede priser og afgifter. Alle priser er incl. 25% moms. Gældende fra 1. Januar 2019
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Helsæsonplads
14/4 - 19/10 2019

Eftersæsonplads
12/8 - 20/10 2018

Sæsonpriser
Forsæsonplads

14/4 - 6/7 2019

Grundprisen inkluderer gratis bad og et dagsgæstekort til hele perioden.

Vintersæsonplads kort
20/10 2019 - 4/4 2020

Vintersæsonplads lang
22/9 2019 - 4/4 2020

Generelt vintersæsonplads



Alle hytter er røgfri.

2-pers. Hytte kr. 435 kr. 465 kr. 485

kr. 2995
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype.

4 pers. Hytte med køjesenge kr. 500 kr. 575 kr. 650

kr. 3995
Det er tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype. Med husdyr er slutrengøring obligatorisk.

4 pers. Hytte, med sovesofa 500 kr. 575 kr. 650

kr. 3995
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype.

5 pers. Hytte kr. 575 kr. 650 kr. 695

kr. 4195
Det er tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype. Med husdyr er slutrengøring obligatorisk.

6 pers. Hytte med bad kr. 750 kr. 825 kr. 850

kr. 5295
Det er tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype. Med husdyr er slutrengøring obligatorisk.

8 pers. Hytte med 2 værelser, kr. 795 kr. 875 kr. 910
toilet og 2 hemse

kr. 5795
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype.
Prisen er incl. 6 personer. Ekstra personer afregnes til gældende  overnatningspris pr. person.

6 pers. Hytte med 2 værelser, kr. 835 kr. 925 kr. 975
hems og bad 30 m2

kr. 5995
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype.

Vintersæson Pris pr. dag incl. 2 pers. 675 kr.
21/10 2018 - 13/4 2019 Pr. ekstra person 50 kr.

6 pers. Hytte med  2 værelser, kr. 835 kr. 925 kr. 975
bad og hems 25 m2

kr. 5995
Det er ikke tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype.

4 pers. Familietelt kr. 450 kr. 525 kr. 595

kr. 3695
Det er tilladt at medbringe husdyr i denne hyttetype. Med husdyr er slutrengøring obligatorisk. Prisen er incl. el, vand og bad

*) 7 for 6 - i lavsæsonen kan du have 7 overnatninger (uge) og kun betale for 6.

Dette kan ikke kombineres med andre tilbud.

Miljøtillæg pr. person pr. dag 10 kr.

Hund pr. dag i hytter 20 kr.

El afregnes efter måler 3,50 kr. pr. Kwh

Slutrengøring: 1 døgn 2 - 3 døgn 4 - 7 døgn > 8 døgn

2, 4 & 5 pers. hytter og familietelte 150 200 350 500

6 & 8 pers. hytter 200 300 450 650

Hytter/Telte skal afleveres i rengjort stand, alternativt kan slutrengøring bestilles.

Slutrengøring omfatter ikke opvask. Sengelinned, håndklæder, barnestol og barneseng kan lejes.

Der tages forbehold for ændrede priser og afgifter. Alle priser er incl. 25% moms. Gældende fra 1. Januar 2019
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HøjsæsonMellemsæsonLavsæson
Pr. nat

Alle priser er incl. vand, bad og antal personer som anført nedenfor.

Hytter
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Voksen pr. nat 80 kr. 85 kr. 90 kr.
Barn (3 - 12) pr. nat 45 kr. 45 kr. 50 kr.
Miljøtillæg pr. person pr. nat 10 kr. 10 kr. 10 kr.
El pr. nat **) 37 kr. 37 kr. 37 kr.
Hvid/grøn/gul plads 25 kr. 45 kr. 50 kr.
Blå plads 30 kr. 55 kr. 60 kr.
1. række, lyseblå plads 45 kr. 75 kr. 85 kr.

Tillæg - Komfortplads (vand/kloak) 5 kr. 10 kr. 10 kr.

Teltplads pr. døgn - uden bil 3) 20 kr. 30 kr. 30 kr.
Hund pr. stk. pr. nat 20 kr. 20 kr. 20 kr.
Tom vogn i hverdage

**) 1/1 - 14/4 og 19/10 - 31/12 afregnes el med 37 kr. pr. døgn inkl. 4 kWh. Yderligere forbrug 
afregnes efter måler med kr. 3,50 pr. kWh
3) Denne pris beregnes pr. telt ved ekstra telte på alle andre pladser.

Dagsgæster, pr. person (kl. 8-23) 20 kr.

Middelalderminigolf Voksne 50 kr. m/is 70 kr.
Børn (< 12 år) 45 kr. m/is 65 kr.

Familiegolf - 2 voksne og 2 børn <12 år med is 270 kr.

Linnedudlejning 60 kr. pr. sæt (lagen, pude-, dynebetræk)
Do. incl. håndklæde 75 kr. pr. sæt (lagen, pude-, dynebetræk og håndklæde)

Lavsæson:
14/4 - 29/5 & 2/6 - 7/6 2019

10/6 - 29/6 & 25/8 - 19/10 2019

Mellemsæson:
29/5 - 2/6 & 7/6 - 10/6 2019
29/6 - 6/7 &11/8 - 25/8 2019

Højsæson:
6/7 - 11/8 2019

Der tages forbehold for ændrede priser og afgifter. Alle priser er incl. 25% moms. Gældende fra 1. Januar 2019

Bad er gratis og der er gratis hotspot-WIFI i TV-stuen, du kan få koden i receptionen
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Pladspris Ikke muligPlads + 1 x voksen

Lavsæson HøjsæsonMellemsæson
Turistpriser


