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Kom og oplev campinglivet helt tæt på
Camping er en ferieform for alle mennesker, siger man. 16. – 19. juni kan du finde ud af, om
det også er noget for dig og din familie. En række af DK-CAMP’s campingpladser holder
nemlig Åbent Hus, hvor de gerne vil vise, hvor dejlig en ferie, I kan holde på de danske
campingpladser.
Mange voksne har gode ferieminder fra deres
barndom. Ferien foregik ofte i telt på en
campingplads. Det tætte samvær i familien, nye
legekammerater og det frie liv var det, der lagde
sig i hukommelsen. Og det er stadig det, som gør,
at camping også i dag er så populær en ferieform
hos især børnefamilier. Men sammenlignet med for
20 – 30 år siden tilbyder campingpladserne i dag
særlige familiebade- og toiletrum, køkkenfaciliteter
som derhjemme samt luksushytter og mobilhomes,
der er lige så veludstyrede som i de bedste
sommerhuse.
Alt dette og meget mere kan du selv komme ud at se og opleve, når campingpladserne byder dig
og familien inden for til Åbent Hus 16. – 19. juni. Og mens forældrene ser på alt det ”kedelige” –
kan børnene muntre sig på hoppepuden og legepladsen.
”I DK-CAMP vil vi gerne lave en årlig campingens dag, hvor interesserede kan besøge fx den
lokale campingplads og opleve campinglivet tæt på. I år er lidt af et forsøg, hvor vi prøver
konceptet af på relativt få campingpladser. Næste år er det vores intention at holde Åbent Hus på
mange flere af vores campingpladser”, fortæller Torben Frydenlund Rasmussen, der står i spidsen
for DK-CAMP.
Find en campingplads
På www.dk-camp.dk er der informationer om de campingpladser, der holder Åbent Hus, og hvad I
kan opleve af spændende aktiviteter. Bemærk, at campingpladserne ikke alle holder Åbent Hus på
samme tidspunkt. Følg også DK-CAMP’s side på Facebook, hvor der op til Åbent Hus-dagene er
fokus på begivenheden.
Flere oplysninger
Kan fås hos DK-CAMP's formand, Torben Frydenlund Rasmussen, 20 43 71 52 eller
tr@camphverringe.dk.
Om DK-CAMP
DK-CAMP er Danmarks største kæde af campingpladser. Med 300 campingpladser, der spænder
fra 1 til 5 stjerner, er de meget forskellige i forhold til størrelse, faciliteter og beliggenhed.
Campingpladserne findes over hele Danmark.
Læs mere om os på www.dk-camp.dk.

Følgende campingpladser holder Åbent Hus – 16. – 19. juni 2016:
Nordjylland:
Asaa Camping og Hytteferie
Blokhus By Camping
Ertebølle Strand Camping
Fur Camping
Hals Strand Camping
Skive Fjord Camping
Østjylland/Djursland:
Albertinelund Camping
Auning Camping
Fornæs Camping
Hjarbæk Fjord Camping
Husodde Camping (ved Horsens)
Løgballe Camping (ved Juelsminde)
Vestjylland:
Houstrup Camping
Stjerne Camping
Søndervig Camping
Fyn og Ærø:
Aa Strand Camping
Camp Hverringe Bøgebjerg Strand
Bøsøre Strand Feriepark
Ærøskøbing Camping
Sjælland:
Bisserup Camping
Kalundborg Camping
Skovly Camping
Vesterlyng Camping

