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Populært at holde jul og nytår på en campingplads
Flere og flere mennesker står af det traditionelle juleræs med frokoster hele julen. Nogle vælger i
stedet at holde jul og nytår på en campingplads. Ribe Camping er en af de campingpladser, der har
mange på campingpladsen juleaften. Nytårsaften forventer de, at alle 25 hytter er fuldt booket.
Selvom julen er tid til samvær og nærvær i den nærmeste familie, er der flere og flere, der holder jul i en
campingvogn eller i en hytte på en campingplads. Ribe Camping er en af de campingpladser, der på
nuværende tidspunkt har mange bookinger juleaften og endnu flere i juledagene og hen over nytåret.
Slipper for ståhej
Mogens og Gerda Kristiansen fra Tølløse har booket plads på Ribe Camping fra juleaften og helt frem til 2.
januar.
”Jeg har drømt om at holde jul på en campingplads i mange år. Så slipper vi for alt det ståhej. Da børnene
ikke inviterede os, gik jeg på nettet for at finde ud af, hvor vi kunne køre hen”, fortæller Mogens på 74 år.
Mogens og Gerda (70 år) faldt for muligheden for at holde juleaften på Ribe Camping. Her kan de bestille en
komplet julemiddag med det hele leveret lige til forteltet.
”Vi har aldrig været i Ribe før, så vi glæder os til at holde jul og nytår i vores lille campingvogn. Vi skal da have
alle de oplevelser med, vi kan nå at få. Til marts kører vi til Sardinien, hvor vi skal være i 6 uger”, fortæller
Mogens.
5 retters nytårsmenu er populær
På Ribe Camping er de rigtigt glade for den store interesse for at holde jul og nytår på campingpladsen. Ejer
af Ribe Camping Sanne Stammose fortæller, at deres tilbud om at levere en komplet julemiddag til gæsterne
er vældig populær. Og endnu mere populær er deres tilbud om en 5 retters nytårsmiddag.
”Sidste år havde vi 130 personer, der holdte nytår på vores campingplads. Vi har rigtigt mange, der bestiller
vores menuer, men også mange der bruger vores fælleskøkken og fælleslokale nytårsaften”, fortæller Sanne
Stammose.
Der er også mennesker, der vælger at holde nytårsaften på en campingplads i en hytte eller campingvogn,
hvis de har en hund, der er bange for fyrværkeri. På mange campingpladser må man ikke skyde af på selve
pladsen. Derfor er der ofte meget mere fredelig nytårsaften på en campingplads i forhold til et typisk dansk
villakvarter.
Juleaften på en campingplads?
Hvis du har fået lyst til at holde jule- eller nytårsaften i en hytte eller campingvogn, kan du finde 109
campingpladser på www.dk-camp.dk, der holder vinteråbent. 76 af campingpladserne har såkaldt
”vinteråbent med tilmelding”. Det betyder, at man skal kontakte campingpladsen inden ankomst.

Vide mere?
Kontakt gerne DK-CAMP på 75 71 29 60 eller campingpladsejer Sanne Stammose, Ribe Camping på 75 41 07
77 for flere oplysninger.

