FÆRGERABATTER
DCU Specialtilbud
12 mdr. billetter
Rødby-Puttgarden - overfartstid ca 45 min.
SUPER TILBUD – Natbillet
Få din campingvogn gratis med over på Rødby/Puttgarden i perioden
21/6-1/9, alle dage kl. 22.15-05.15 i begge retninger
Perioden 21/6-1/9
inkl. 9 pers.

tur/retur
kr. 690,-

RØDBY-PUTTGARDEN. Perioden 1/1 – 31/12
Alle overfarter
tur/retur
/
o.6 m inkl. 9 pers. kr. 855 ,/
u.6m inkl. 9 pers.
kr. 656,-

tur/retur normalpris
(kr. 900,-)
tur/retur normalpris
(kr.900,-)
(kr.690,-)

GEDSER-ROSTOCK - overfartstid ca 2 timer, 10 min
Perioden 1/1-20/6 og 2/9-31/12
Alle dage
tur/retur
tur/retur normalpris
/
u. 6 m inkl. 9 pers.
kr. 855,(kr.900 ,-)
Perioden 21/6 – 1/9
Ud / hjemrejse man-tor
/
u. 6 m inkl. 9 pers.

tur/retur
kr. 855,-

Ud/hjemrejse fre-lør-søn.
/
u. 6 m inkl. 9 pers.

kr. 1.159,-

tur/retur normalpris
(kr. 900,-)
(kr. 1.220,-)

SUPERTILBUD BIL+CAMPINGVOGN GEDSER/ROSTOCK
Tur/retur
tur/retur normalpris
Bestilling efter d. 1/4 – ud/hjemrejse tirsdag
/
o.6 m inkl. 9 pers. kr. 780,-

(kr. 1.190,-)

Ud – hjemrejse øvrige dage ej fredag lørdag
/
o.6 m inkl. 9 pers. Kr. 980,-

(kr. 1.560,-)

Ved ud og hjemrejsefredage/lørdage i perioden 1/1-20/6 og 2/9-31/12
/
o.6 m inkl. 9 pers. Kr. 1.190,Ved ud og hjemrejse fredage/lørdage i perioden 1/1-20/6
/
o.6 m inkl. 9 pers. Kr. 1.560,HELSINGØR-HELSINGBORG - overfartstid ca 20 min
Alle overfarter
/

tur/retur
o.6 m inkl. 9 pers. Kr. 795,-

Alle overfarter
/
u. 6 minkl. 9 pers.

tur/retur
kr. 437,-

tur/retur normalpris
(kr. 990,-)
tur/retur normalpris
(kr. 460,-)

KOMBINATIONSBILLET ØSTERSØEN RUNDT.
Udrejse Rødby-Puttgarden, hjemrejse Rostock-Gedser eller omvendt.
Perioden 1/1 - 21/6 og 2/9 31/12 - alle dage
tur/retur
/
u/6 m inkl. 9 pers.
kr. 718,/
o/6 m inkl. 9 pers. kr. 946,-

tur/retur normalpris
(kr. 755,-)
(kr. 995,-)

Perioden 21/6-1/9 fredag/lørdag
tur/retur
/
u/6 m inkl. 9 pers.
kr. 865,/
o/6 m inkl. 9 pers. kr. 1107,-

tur/retur normalpris
(kr. 910,-)
(kr. 1165,-)

...der batter
Perioden 21/6-1/9 mandag/torsdag
/
u/6 m inkl. 9 pers.
kr.718,o/6 m inkl. 9 pers.
kr.946,-

(kr. 755,-)
(kr. 995,-)

Der gives ikke rabat på enkelt billetter
på alle Scandlines overfarter.

BØJDEN-FYNSHAV - overfartstid ca 50 min
nyhed - super tilbud bil+campingvogn trailer
Perioden 1/1-31/5 og 1/9-31/12 på afgangen kl. 21,00 fra Bøjden og
22.00 fra Fynshav.
enkelt
tur/retur
normal pris
/
o/6 m inkl. 9 pers.
kr. 200,(kr. 500,-)
Perioden 1/6-31/8 kl. 21.00 fra Bøjden og 22.00 fra Fynshav.
/
o/6 m inkl. 9 pers.
kr. 250,(kr. 750,-)
Øvrige afgange 1/1-31/5 og 1/9-31/12
/
o/6 m inkl. 9 pers. kr. 238,-

kr.475,-

(kr. 275/500,-)

Øvrige afgange 1/6-31/8
/
o/6 m inkl. 9 pers. kr.357,-

kr. 713,-

(kr.375/750,-)

Perioden 1/1-31/5 og 1/9-31/12
o/6 m inkl. 9 pers.
kr. 143,inkl. 9 pers.
kr. 238,-

kr. 285,kr. 475,-

(kr.150/300,-)
(kr. 250,-/300,-)

Perioden 1/6-31/8
o/6 m inkl. 9 pers.
inkl. 9 pers.

kr. 418,kr. 713,-

(kr.220/440,-)
(kr. 375,-/750,-)

kr. 209,kr. 357,-

Frederikshavn - Læsø
DCU MEDLEMSTILBUD
2 mdr. billet - overfartstid 90 min
Alle overfarter
enkelt
tur/retur
tur/retur normalpris
Bil/varevogn u. 5 m. (ekskl. fører)
* kr. 257,kr. 428,(kr. 270,- / kr. 450,-)
Autocamper (ekskl. Fører)
kr. 409,kr. 570,(kr. 430,- / kr. 600,-)
Campingvogn
**kr. 257,kr. 357,(kr. 270,- / kr. 375,-)
Motorcykel
kr. 162,kr. 257,(kr. 170,- / kr. 270,-)
Motorcykel m. sidevogn – anhænger
kr. 257,kr. 428,(kr. 270,- / kr. 450,-)
Påhængskøretøj (trailer, bådtrailer, hestetrailer og lign.)
kr. 257,kr. 357,(kr. 270,- /kr. 375,-)
Voksen
Barn (4 – 14 år)
Pensionister
Hundebillet
Cykel
Cykelanhænger

kr. 95,kr. 48,kr. 67,kr. 38,kr. 48,kr. 48,-

kr. 148,kr. 76,kr. 110,kr. 38,kr. 48,kr. 48,-

(kr. 100,- /kr. 155,-)
(kr. 50,- /kr. 80,-)
(kr. 70,- /kr. 115,-)
(kr. 40,- /kr. 40,-)
(kr. 50,- /kr. 50,-)
(kr. 50,- /kr. 50,-)

*Specialtilbud (gælder ikke i højsæsonen – 28/6 til 4/8). Tur/retur
Bil + 1-2 personer
kr. 561,Bil + 3-4 personer
kr. 703,(Børn under 4 år gratis. Ombord- og ilandkørsel skal ske samlet)
**Specialtilbud for campingvogn uden for perioden 28/6 til 4/8, samt
i perioden på onsdage og torsdag kl. 06.00 fra Læsø og kl. 21.00 fra
Frederikshavn
Tur/retur
kr. 190,-

DCU-færgerabatter, der batter!
Billetter udstedes kun til DCU-medlemmer.
DCU rabatterne fås kun ved resv. hos DCU København. 33 21 06 00 - 3
Bemærk venligst tre ekspeditionsdage ved telefonbestilling.

DU KAN SPARE RIGTIG MANGE PENGE, HVIS DU
BESTILLER DIN FÆRGEBILLET HOS DCU
HELSINGØR-HELSINGBORG - overfartstid ca 20 min
DCU SÆRPRIS

Se her nogle eksempler
Nyhed - overfarten Bøjden-Fynshav

12 mdr. billetter
+5
+5
u. 6 m+5
o. 6 m+5
o.6 m+5

Enkel
kr. 175,kr. 370,kr. 175,kr. 370,kr. 370,-

T/R
kr. 330,kr. 680,kr. 330,kr. 680,kr. 680,-

(normalpris)
kr. 225.-/420,kr. 470,-/915,kr. 225,-/420,kr. 470,-/915,kr. 470,-/915,-

10-turs klippekort DCU særpris kr. 1188,- (normalpris kr. 1250,-)
(Et klip for personbil u/6 m pr. vej. Tre klip for bil+campingvogn o/6
m pr. vej.

bil + campingvogn/trailer spar op til

kr. 500,-

Gedser-Rostock, et rigtig godt tilbud
bil+campingvogn/trailer spar op til

kr. 580,-

Bestil din færgebillet Helsingør/Helsingborg
inden 30 april
bil+campingvogn/trailer spar op til

kr. 450,-

Frederikshavn-Gøteborg/Grenå - Varberg, super tilbud

DCU ferie- og færgeafdelingen har
stadigvæk rigtig gode tilbud til dig
Har du fået bestilt det store KØR-SELVFERIE katalog. Hvis ikke, kan du nå det
endnu. I kataloget kan du finde masser
af gode tilbud, til dig der ønsker at tage
på en anderledes campingferie. Du kan
leje hytter, mobilhomes, luksustelte, lejligheder og meget mere. Bestil kataloget
gratis hos DCU.
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Kør Selv Ferie
•

•

i hele Europa

Dansk Camping Union

Fik du læst i Camping- Fritid – marts, at DCU
nu er gået i samarbejde med Newborne Solferie om flyrejser og "kør selv" til St. Rafäel
Provence-Frankrig, til en meget favorabel
medlemspris. Eller Camping- Fritid januar, om de rigtig gode
tilbud på busrejser til samme sted.
Læs også i dette nummer af Camping Fritid, om det nye samarbejde mellem Dansk Camping Union og Scandlines/Scandtrip. I deres ferie katalog "Oplev Europa" kan du finde bus og
kør- selv- rejser, som DCU formidler. Nu kan du som medlem få
rabat på ophold i hytter og hoteller bl.a. i Amsterdam, Østrig,
Polen, Rhinen, Sverige, Tyskland og mange andre spændende
steder. Kataloget kan du rekvirere hos DCU.
Ikke at forglemme de rigtig gode tibud på diverse færgeoverfarter. Bl.a. kan du på Læsø Færgen få din campingvogn med
over for kun kr. 190,- tur/retur. Og HH-Ferries har dumpet deres priser for bil+campingvogn Helsingør/Helsingborg.
Ønsker du at bestille katalog, færgeoverfart eller ønskes flere
oplysninger, kontakt da DCU på tlf. 33210600 – 3, eller send en
mail på ferier@dcu.dk. Du kan også skrive til DCU, Gl. Kongevej 74d, 1850 Frederiksberg C.

bil+campingvogn/trailer spar op til

kr. 1.860,-

Mols linien Kalundborg-Århus
bil+campingvogn/trailer spar op til

kr. 200,-

