Til vore faste vintergæster
Vi kan i år se tilbage på en vinter med alt for lunt og vådt vejr. Vi har heldigvis ikke oplevet deciderede oversvømmelser, men det har stort set været
vådt hele vinteren, og særligt på det sidste har vi fået rigtig meget vand.
For at undgå misforståelser og fejl omkring genreservation af pladsen, vil vi opfordre alle til at læse nærværende skrivelse igennem.

Afslutning på vintersæsonen
Sæsonen slutter 3/4, og medmindre andet er aftalt, skal pladsen være ryddet og til rådighed senest kl. 15.00.
Det er naturligvis muligt at forlænge opholdet i kortere eller længere tid, medmindre pladsen er reserveret til anden side – tjek i receptionen!

Sommercamping
Skulle nogen have lyst til at prøve kræfter med sæsoncampering i sommersæsonen, er det blot at henvende sig i receptionen, så tager vi en snak om
mulighederne. I er naturligvis også velkomne på kortere ophold i løbet af sæsonen.
De af jer, der i forvejen har reservation til sommersæsonen, behøver naturligvis ikke at foretage jer yderligere i den anledning!

Reservation til næste vinter senest 3/4
Man har ”sin plads” på ”hånden” indtil hen imod udløb af indeværende sæson, hvorefter pladsen gives fri til reservation til anden side. Derfor skal
man være opmærksom på at få genreserveret i rette tid, hvis man vil sikre sig den samme plads til næste år. Hvis man ikke kan eller vil genreservere
ved afslutningen af sæsonen, er man naturligvis altid velkommen til at gøre det senere, vi kan så blot ikke love, at den ”gamle” plads stadig er ledig.
Hvis ikke man ønsker at genreservere pladsen, må man naturligvis meget gerne meddele os dette, når beslutningen er taget – det letter det
administrative arbejde meget, og giver andre mulighed for at reservere pladsen tidligere.
Hvis man ønsker at skifte plads, kan man forhøre sig om mulighederne i Receptionen.

Vask og reparation af fortelte
Via vask, imprægnering og et par småreparationer kan man forlænge levetiden for et ellers nedslidt fortelt.
Vi benytter Campingshoppen til både vore egne og vore gæsters telte. Priserne på vask og imprægnering af et fortelt ligger på 2-3.000 kr.
afhængig af størrelse. Hertil kommer så naturligvis eventuelle reparationer.
Vi tilbyder samsending, hvis nogen skulle have behov for vask/imprægnering eller reparation af forteltet. Ved at lave en samlet sending kan vi
holde fragten på kr. 100,- pr. telt – hertil kommer naturligvis regningen fra Campingshoppen.
Mærk det pakkede fortelt med navn, adresse og telefonnummer og aflever det i Receptionen, så sender vi teltene afsted samlet. Det giver sig selv,
at teltet skal være tørt, da det kan komme til at ligge et stykke tid, før det igen bliver pakket ud! Er der spørgsmål, eller vurderes det, at der er
tiltrængte reparationer, ringer Campingshoppen direkte til jer og aftaler, hvad der skal laves. Når vi modtager forteltene, sender vi regningen til jer
til betaling, og forteltet kan så afhentes ved sæsonstart.

Priser for sæsonen 2020:
Sæsonplads, orange (3/4-27/9)
Sæsonplads, blå (3/4-27/9)
Sæsonplads, komfort (3/4-27/9)
Forsæson, orange (3/4-3/7)
Forsæson, blå (3/4-3/7)
Forsæson, komfort (3/4-3/7)
Eftersæson, orange (2/8-27/9)
Eftersæson, blå (2/8-27/9)
Eftersæson, komfort (2/8-27/9)

11.800,00
13.650,00
14.650,00
5.700,00
6.525,00
7.125,00
2.300,00
2.600,00
2.900,00

Bestil og betal for- og eftersæson samlet og spar kr. 600,Vintersæson, blå/orange (27/9-20 – 26/3-21)
Vintersæson, komfort (27/9-20 – 26/3-21)
Tilkøb af ekstra uge i højsæsonen
Tilkøb af oktober 27/9-25/10 2019

3.300,00
3.900,00
2.000,00
1.600,00

Tilkøb kun i sammenhæng med for-/eftersæson
Eltilslutning inkl. 50 kWh
Eltilslutning inkl. 100 kWh
Eltilslutning inkl. 200 kWh
Eltilslutning inkl. 300 kWh

Skolesommerferie 27/6-9/8 2020

550,00
700,00
900,00
1300,00

Tilkøb af kWh
Pakke á 10 kWh
Pakke á 50 kWh

37,50
175,00

Ubrugte kWh refunderes ikke
Ekstra voksen (navngiven), sæson
1.000,00
Ekstra barn (navngiven), sæson
700,00
Ekstra voksen (navngiven), forsæson
600,00
Ekstra barn (navngivet), forsæson
400,00
Ekstra voksen (navngiven), eftersæson
300,00
Ekstra barn (navngivet), eftersæson
200,00
Gæstekort for sæsonen (excl. swimmingpool)
1.000,00
Gæstekort, forsæson (excl. sw.pool)
500,00
Gæstekort, eftersæson (excl. sw.pool)
300,00
Vinteropbevaring (29/9-19 – 3/4-20)
700,00
Opbevaring af effekter i containeren
og/eller gulv på opbevaringspladsen
200,00
Sommeropbevaring pr. måned
700,00
Depositum forsæson- og helsæsonplads
2.000,00
Depositum eftersæson-, vinter- og flexplads
1.000,00
Ret til ændringer forbeholdes

Bemærk:
 at forsæsonen har en uge af skoleferien med!
 at eftersæsonen har en uge af skoleferien med!

Sæsonpladser må benyttes af (ægte)par samt deres børn eller børnebørn under 18 år.

Sommersæsonen 2020 starter fredag d. 3. april - så håber vi på, at foråret er kommet!

Tak for i år og på gensyn
Lene & Peter

