Hej
Vi håber at alle har haft en god sommer her på Asaa Camping og nydt det udsædvanlige sommervejr.
Vi har i Receptionen igen i år fået meget ros for vores imødekommende fastligger, og vi takker for flot engagement i Asaa
Camping, både ved div. fester, arbejdsweekenden og Pool Party 
Glade og tilfredse gæster er fantastiske ambassadører for Asaa Camping, og kun sammen med jer kan vi videreudvikle
campingpladsen.
Så er det igen, ved at være ved den tid, hvor vi skal til at planlægge næste sæson, så derfor vil vi gerne vide om I ønsker at
beholde jeres sæsonplads til næste år, og om I vil bestille Vintercamping eller vinteropbevaring?
Familie baderummene vil naturligvis være opvarmet for vintercampister og Tv-stuen er blevet isoleret, så den også kan bruges om
vinteren 
Vi vil gerne have besked, om genbestilling, så hurtigt som muligt, og senest den 19.08.2018.
Vi ønsker alle en forsat god sæson 
Med venlig hilsen
Laila & Frank Jensen
*Ved reservation og genbestilling af sæsonplads, betales depositum kr. 500,- senest d. 23.09.2018
Depositummet modregnes næste års sæsonbetaling.

Priser 2019:
Hel Sæson 06.04 - 22.09.2019
Campingpladsen åbner officielt d. 12.04, fastliggere kan ankomme d. 06.04 og overnatte/bruge vogne, der er
begrænset åben i vores faciliteter og reception. Lørdag d. 06.04 er vi vært for kaffe og kage fra kl. 14-16 .
Standard plads:
Kr. 8.800,Store pladser 8x14m ( Pl. 21, 23,25,27 & 45,46, 47,49, 143-145 )
Kr. 9.500,Store pladser XL 145 m2:(22-43-44-65-66-88-89-111-132-133-141-142)
Kr. 10.150,XL Pladser v/sø 162-163
Kr. 11.700,Komfort/udsigtspladser v/søen 146-168 & 159,160
Kr. 12.800,Forårs pladser (standard pladser fra 06.04 til 30.06)
Forårs pladser Store pladser 8x14m
Komfort/udsigtspladser v/søen 146-168 fra 06.04 til 30.06

Kr. 3.500,Kr. 3.800,Kr. 4.300,-

Efterårspladser, Standard: 09.08-22.09.2019
Efterårspladser, Store pladser 8x14m
Komfort/udsigtspladser v/søen 146-168

Kr. 1.600,Kr. 1.700,Kr .1.900,-

Vinter Camping 22.09-03.04.2020
inkl. familie
*De nye baderum vil naturligvis være opvarmet for vintercampister.

Kr. 2.500,-

*Dem der skal flytte pladsnr. kan påbegynde flytning d. 24.08.2018
Alle sæsonpladser er inkl. 2 pers.
Pr.Barn
Ekstra pers.
Målerleje
Strøm pr. kw.
Gæstekort
Børnebørn kort
Vinteropbevaring
Hund

(hjemmeboende)
Tilføjet booking med
navn, pr. pers.

Indtil 18år
2019-2020

3. barn gratis

kr. 300,-/150,kr. 600,-/300
kr. 200,-/100,kr. 3,50
kr. 400,-/300,kr. 300,-/200,kr. 600,kr. 100,-/50,-

En fast plads må benyttes af kernefamilien - ægtefælle/samlever samt hjemmeboende børn.
Alle andre personer betragtes som ekstra personer, og afregnes pr. overnatning.
Betalingsbetingelser/Sæsonplads: Indbetales senest d. 22.03.2019.
* Store pladser XL 145 m2 & Komfort Pladser v/sø, betales inden d. 01.02.2019, P.g.a. stor efterspørgsel, så vi har mulighed
for at sælge pladsen videre, hvis jeres planer ændres i løbet af vinteren.

