Sæsonpriser
2021

Sæsonplads, orange (27/3-3/10)
Sæsonplads, blå (27/3-3/10)
Sæsonplads, komfort (27/3-3/10)
Forsæson, orange (27/3-2/7)
Forsæson, blå (27/3-2/7)
Forsæson, komfort (27/3-2/7)
Eftersæson, orange (1/8-3/10)
Eftersæson, blå (1/8-3/10)
Eftersæson, komfort (1/8-3/10)

11.850,00
13.750,00
14.750,00
5.750,00
6.600,00
7.200,00
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)
Vintersæson, blå/orange (3/10-21 - 9/4-22)
Vintersæson, komfort (3/10-21 - 9/4-22)

3.300,00
3.900,00
3.300,00
3.900,00

Tilkøb af ekstra uge i højsæsonen
Tilkøb af oktober 3/10 - 31/10-21

2.000,00
1.600,00

Tilkøb kun i sammenhæng med for-/eftersæson

Eltilslutning inkl. 50 kWh

550,00

Tilkøb af kWh
Pakke á 10 kWh
Pakke á 50 kWh

37,50
175,00

Ubrugte kWh refunderes ikke

Tom vogn
Ekstra voksen (navngiven), sæson
Ekstra barn (navngiven), sæson
Ekstra voksen (navngiven), forsæson
Ekstra barn (navngivet), forsæson
Ekstra voksen (navngiven), eftersæson
Ekstra barn (navngivet), eftersæson
Gæstekort for sæsonen (excl. swimmingpool)
Gæstekort, forsæson (excl. sw.pool)
Gæstekort, eftersæson (excl. sw.pool)
Vinteropbevaring (3/10-21 – 9/4-22)
Opbevaring af effekter i containeren
og/eller gulv på opbevaringspladsen
Sommeropbevaring pr. måned
Depositum forsæson- og helsæsonplads
Depositum eftersæson-, vinter- og flexplads

1.000,00
700,00
600,00
400,00
300,00
200,00
1.000,00
500,00
300,00
700,00
200,00
700,00
2.000,00
1.000,00

Skolesommerferie 25/6-8/8 2021
Sæsonpladser må benyttes af (ægte)par
samt deres børn eller børnebørn under 18 år.
CKE-kort er obligatorisk
Ret til ændringer forbeholdes

Jeres vogn kan stå ubenyttet til pladsgebyr + evt. strøm.
I lav- og mellemsæsonen fratrækkes beløbet (pladsgebyret)
fra samme uge når vognen benyttes.

Flexplads
Køb en flexplads og dermed muligheden for at få brugt
vognen i for- og efteråret.
I indbetaler kr. 3.000.-(forårsflex)/kr. 1500,- (efterårsflex),
som betragtes som et minimumsbeløb.
Når I benytter vognen, trækkes overnatningsprisen
(persongebyr, pladsgebyr samt strøm) fra det indbetalte
beløb. Når og hvis beløbet er brugt op, betales løbende.
Campingvognen må stå ubenyttet i forsæsonperioden (excl.
Kristihimmelfarts- og Pinseferien) samt eftersæsonperioden
Uden for ovennævnte perioder kan vognen stå ubenyttet til
pladsgebyr + evt. strøm.
Bemærk at man har pligt til at passe enhedspladsen (slå
græsset o.l.), når vognen henstår på pladsen, ligesom man
skal holde området omkring vognen ryddeligt. Om
nødvendigt foretages den nødvendige pleje af pladsens
personale efter regning.

