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Åbent Hus på de danske campingpladser 19. - 21. juni
Camping er en af danskernes foretrukne ferieformer. Mere end 500.000 danskere
holder hvert år ferie på en campingplads. Men der er stadig mange danskere, der
aldrig har sat deres ben på en campingplads. Det får de mulighed for 19. - 21. juni,
hvor mange campingpladser under DK-CAMP holder Åbent Hus.
Organiserede campingpladser i Danmark har eksisteret i mere end 50 år. Men med
campingvognens indtog i 60'erne blev camping som ferieform for alvor populært.
Populariteten har betydet, at de danske campingpladser i dag har udviklet sig til nogle af
de absolut bedste i Europa. I 2014 stod de danske campingpladser for lige knap 11,2 mio.
overnatninger.
Kom, se og prøv camping
For at flere mennesker kan få en
fornemmelse for camping som
ferieform, holder mange af DKCAMP's medlemspladser åbent hus
i dagene 19. - 21. juni. På
campingpladserne vil der foregå en
masse aktiviteter for både børn og
voksne, og der vil være mulighed
for at se campingpladserne og
snakke med nogle af gæsterne på
campingpladsen. I anledning af DKCAMP's eget 50 års jubilæum i år
vil der bl.a. også være balloner til
børnene ude på de campingpladser, der holder åbent hus. Alt i alt lægges der op til nogle
festlige dage 19. - 21. juni, hvor 19. juni fortrinsvis er forbeholdt besøg af daginstitutioner.
Camping er for alle
- Camping i dag er, hvad du selv gør det til. Camping er en ferieform for alle mennesker
uanset alder, erhverv og indtægter, fortæller Preben Christensen, der står i spidsen for
DK-CAMP, som er Danmarks største sammenslutning af campingpladser. Han fortsætter:
- Du vælger selv, hvordan du vil overnatte på en dansk campingplads. Her kan du fx leje
hytter og mobilhomes, der er lige så komfortable som de bedste sommerhuse. Du kan
også vælge at leje en hytte uden bad og toilet, et telt eller en campingvogn. Eller du kan
selvfølgelig også medbringe egen campingvogn, telt eller autocamper. Camping er en
meget fleksibel ferieform med store frihedsgrader. Du bestemmer selv, om du vil være på
den samme campingplads en eller 10 dage.

Også servicefaciliteter som køkken- og badeforhold på de danske campingpladser har
med tiden gennemgået en kolossal udvikling. I dag tilbyder langt de fleste campingpladser
såkaldte familierum, hvor toiletbesøg og bad foregår i enerum.
Campingens sjæl er den samme
Mens mange ting har udviklet sig på campingpladserne gennem årene, er der dog én ting,
der heldigvis ikke har ændret sig, nemlig "campingens sjæl". Camping står stadig for rigtig
mange mennesker - som det altid har gjort - for frihed, oplevelser og samvær.
- Det, som gør campingferie attraktiv for mange mennesker er muligheden for at strikke
sin helt egen individuelle ferie sammen, hvad enten de er til oplevelser i naturen,
strandferie, kulturoplevelser eller byferie. Og så er campingferie stadig den ideelle
ferieform for børn bl.a. fordi, der altid er andre børn at lege med på en campingplads,
fortæller Preben Christensen.
Yderligere oplysninger
På DK-CAMP's webportal - dk-camp.dk - og på foreningens Facebookside vil du fra
starten af juni kunne følge med i, hvilke campingpladser, der holder åbent hus, og læse
om, hvad de besøgende kan opleve på campingpladserne.
Man er velkommen til at kontakte DK-CAMP's landsformand, Preben Christensen, 4045
6306, for flere oplysninger.

