Træf
Elite Camp Vestbirk har gennem årene med succes udvidet træfaktiviteterne og har nu
årligt 4-5 større træf, foruden diverse mindre gruppearrangementer. Både med
overnatning og som én dags arrangementer.
På Elite Camp Vestbirk har vi de senere år oplevet en større og større efterspørgsel
efter træfarealet til træf og gruppearrangementer – heraf adskillige arrangementer som
genbestilles år efter år. Derfor vil vi gerne gøre opmærksom på de muligheder vi
tilbyder.
Elite Camp Vestbirk tilbyder en træfplads med plads til op mod 50 enheder med
strømtilslutning (6A).
Træfpladsen er et særskilt område af campingpladsen, således at træfdeltagerne kan
ligge samlet. Da træfpladsen samtidig er en integreret del af det øvrige campingareal
(se vedlagte pladskort), er det dog vigtigt at pointere, at campingrådets
ordensreglement selvfølgelig også gælder for træf og grupper. Dette betyder bl.a. at
der skal være ro kl. 23.00.
Lige ved træfpladsen ligger vores nye servicebygning, som udover sanitære faciliteter
indeholder 2 store opholdslokaler.
*

"Laden” er lade-bygningen til den gård, som campingpladsen oprindeligt
opstod omkring. ”Laden” er blevet totalrenoveret og er nu et dejligt
opholdsrum, som til daglig bruges som multihal, men den kan også anvendes
som samlingssal, idet der er borde og stole til ca. 150 personer.

*

”Den lille sal,” som har plads til ca. 40 personer kan anvendes selvstændigt
eller sammen med ”Laden,” da de to rum er forbundet med en stor port. I
forbindelse med ”Laden” og ”Den lille sal” findes en lille bar samt køkken.

*

Det sidste og meget hyggelige opholdsrum Elite Camp Vestbirk kan tilbyde
er ”Grillhytten.” ”Grillhytten” som kan rumme 45 personer, er en dejlig
lukket isoleret træbygning med en stor grill midt i rummet. ”Grillhytten” er
placeret mellem legepladsen og den nye servicebygning.

På alle priser (undtagen strømtilslutning) gives 30 % rabat (også på ekstra dage,
såfremt nogle skulle vælge at tage nogle ekstra dage i forbindelse med træffet).
Til træf over 25 enheder (incl. evt. lejede hytter, campingvogne eller telte) kan der
gratis reserveres ét lokale. (Startdag kl. 16.00 til slutdag kl. 10.00) Skal bestilles.
For mindre træf gælder det at i forbindelse med træf fredag-søndag kan reserverede
lokaler benyttes fredag kl. 16.00 til søndag kl. 10.00 for en dags pris (se prisliste).

Div. priser 2020
Voksne pr. overnatning
Børn (1-11 år)
Hund (husdyr)
Strøm pr. døgn incl 4 kWh
- derudover pr. påbegyndt 5 kwh
Pladsgebyr, højsæson, inkl. CKE-rabat*
Pladsgebyr, mellemsæson, inkl. CKE-rabat*
Pladsgebyr, lavsæson, inkl. CKE-rabat*
Grill lille
Grill stor
Grillhytte pr. dag
Eget køkken
Lille sal pr. dag
Laden stor pr. dag
* CKE-rabat udgør kr. 30,00/nat
Åben:
1/1-31/12 2020
Højsæson:
26/6-9/8 2020
Mellemsæson: 20/5-26/6 og 9/8-30/8 2020

Pris pr. dag
87,00
59,00
20,00
38,00
18,75
fra 70,00
fra 50,00
fra 30,00
60,00
100,00
1000,00
500,00
1000,00
1500,00

Måske Danmarks
bedste træfforhold
Forplejning
Elite Camp Vestbirk tilbyder ligeledes forplejning. Vi er leveringsdygtige i alt fra
morgenbuffet, brunch, lette frokostanretninger, smørrebrød, sandwich, kød og tilbehør
til grill og 3 retters menuer. Ring og få et uforpligtende tilbud eller for henvisning til et
firma i området som kan levere ”ud af huset”

Udflugter
Såfremt man ønsker at indlægge en udflugt i træfprogrammet er vi selvfølgelig
behjælpelig med forslag til udflugter eller aktiviteter i vores område.

