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Camping i Danmark er igen blevet populært
Det er med positive forventninger, at mange af DKCAMP’s mere end 310 campingpladser i påsken slår
dørene op til en ny sæson. Camping i Danmark har
nemlig oplevet en pæn stigning i antal af overnatninger i
de seneste par år. En stigning som prognoserne siger vil
fortsætte.
Solen skinner på dansk camping i disse år. Således har
Danmarks Statistik registreret en stigning på 3,6 % i antallet af
overnatninger i 2014 i forhold til året før. Også i 2013 steg antallet af overnatninger. Det er en
positiv udvikling, som Danmarks største campingorganisation, DK-CAMP, hilser velkommen.
”Mange campingejere har været hårdt spændt for i de seneste 6-7 år. Krisen har betydet færre
gæster på campingpladserne og dermed manglende indtjening. Det har gjort det svært for mange
ejere af campingpladser at forrente deres investeringer”, fortæller Kim Sørensen, der er medlem af
DK-CAMP’s hovedbestyrelse. Han fortsætter:
”Vi skal huske på, at de danske campingpladser har en meget høj standard i form af faciliteter som
service- og toiletbygninger sammenlignet med deres udenlandske kollegaer. Det har kostet mange
penge at nå op på det høje niveau. Derfor er de også økonomisk sårbare i krisetider”, siger Kim
Sørensen.
Han glæder sig over de positive vinde, der generelt blæser over dansk turisme i disse år. Således
forventer VisitDenmark i deres seneste prognoser, at antallet af overnatninger for turister i
Danmark vækster med 1 - 3 pct. pr. år frem til 2018.
Campinggæster indtager i påsken de danske campingpladser
Allerede i de kommende to weekender i Påsken får campingpladserne de første indikationer på,
om det bliver en god sæson. De korte helligdagsferier som Påsken og Pinsen er meget vigtige som
indtægtskilde for campingpladserne. Derfor håber lejrcheferne på, at det milde forårsvejr vil
indfinde sig, så gæsterne får nogle fantastiske oplevelser.
Og lejrcheferne på DK-CAMP’s campingpladser melder alt klar. Efter en lang sæson sidste år er
hytterne, servicebygningerne og butikkerne i løbet af det sene efterår og vinteren blevet frisket op.
Campingsæsonens start i påsken er et af de sikreste forårstegn, der findes i Danmark. Nu ser
lejrcheferne frem til at byde deres gæster velkommen.
Yderligere oplysninger
Kan fås hos Kim Sørensen, Hasle Camping, 2434 9099 eller info@hasle-camping.dk.
Om DK-CAMP
DK-CAMP er Danmarks største sammenslutning af campingpladser. Med godt 310 individuelle
campingpladser, der spænder fra 1 til 5 stjerner, er de meget forskellige i forhold til størrelse,
faciliteter og beliggenhed. DK-CAMP’s campingpladser findes over hele Danmark.
Læs mere på www.dk-camp.dk .

