
Praktisk information til Hytter/telt udlejning. 
1. Ankomst og afrejse. 
Enheden er jeres fra kl. 15.00 på ankomstdagen, afrejse inden kl. 10.00 på afrejsedagen. 
2. Udstyr. 
Luksushytte med hems 25 m2 er forsynet med følgende: 
Køkken-alrum med glaskeramisk komfur m/varmluftsovn, køleskab m/frostboks, mikrobølgeovn, kaffemaskine, el-koger, 
håndmikser, service, spisebord med stole, tv , sovesofa og sofabord. Soveværelse m/ 3/4 seng og hems med 2 sovepladser samt 
dyner og puder. Badeværelse m/toilet & bad, terrasse med havebord og stole. 
Hytte med bad 21 m2 er forsynet med følgende: 
Køkken-alrum med glaskeramisk komfur m/varmluftsoven, køleskab m/frostboks, mikrobølgeoven, 
kaffemaskine, el-koger, håndmikser, service, spisebord med stole, tv, sovesofa 200x140. Soveværelse m/ 3/4 seng, samt dyner og 
puder. Badeværelse m/toilet & bad, terrasse med havebord og stole. 
Luksusteltet er forsynet med følgende: 
2 sovekabiner: en med dobbeltseng str.140×200 og en med 2 enkelsenge str.80x200, Dyner, puder, Tæppe på gulvet, 
Sofagruppe, Camping køkken med køleskab og køkkenservice, Elkedel, Varme Blæser, Campingspisebord med stole, El udtag til lys 
og opladning af mobiler mv., Gratis WIFI, Overdækket terrasse 
Standart Hytte A  15 m2er forsynet med følgende: 
Køleskab m/frostboks, Bord Ovn/kogeplader, Service til 5 pers., spisebord m/stole, dyner/puder, hems med 2 sovepladser, 
varm/kold vand, kaffemaskine, havemøbler. 
Standart Hytte B 12 m2 er forsynet med følgende: 
Dobbeltseng eller 2 enkelsenge, dyner/puder, køleskab, kogeplader, elkedel, service, spisebord m/stole, kold vand, kaffemaskine, 
havemøbler. 
Transit Hytte med dobbeltseng er forsynet med følgende: 
1 dobbeltseng, 2 dyner/2 puder,  med plads til 2 pers. 1 bord, 2 stole. Der er ikke vand, køleskab eller køkken i hytten. 
3. Medbring. 
Sengelinned, viskestykker og karklude kan medbringes eller tilkøbes hos campingpladsen. 
4. Tilkøb. 
Sengelinned    Kr. 65,- pr. sæt.  
1 Håndklæde    Kr. 10,-,  
1 Viskestykke og karklud   kr. 25,- 
Morgenbrød kan bestilles i receptionen i højsæsonen uge 27-32  
Morgenmad: Indhold: 2 Rundstykker, rugbrød, smør, ost, marmelade, juice, kaffe/the. Pris Kr. 65,- kan bestilles i receptionen i 
højsæsonen uge 27-32, og serveres i opholdsstuen fra kl. 8.00 (efter aftale) 
Butik Spar ligger 300m fra campingpladsen, og har åben hver dag fra 7.30-21.00 
5. Rengøring og aflevering. 
Rengørings depositum: 

 Standard Hytter A og B    Kr. 300,- 

 Luksushytte med hems   Kr. 500,-/uge 27-31 kr. 700,- og  
 Hytte m/bad    Kr. 500,- 
 Luksus Telt    Kr. 500,- 

Ved ankomst betales depositum for rengøring. I må også gerne selv stå for rengøring, depositum tilbagebetales efter 
godkendelse af hytten.(rengøringsmiddel er i hytten)  
6. Husdyr er velkomne. 
Hunde må medbringes i alle hytter/telte mod betaling kr. 20,- pr. døgn 
og ekstra slutrengøringsgebyr på kr. 160,-. Dyrene må ikke opholde sig i senge og møbler, og dyrene skal altid føres i snor. 
5. Senere ankomst / udeblivelse. 
Skulle du blive forsinket / forhindret i at ankomme den dag dit lejemål starter, skal du tage kontakt til os inden kl. 18.00. Bemærk : 
ved sidste øjebliks reservation, hvor betalingen ikke har fundet sted, vil enheden blive genudlejet efter kl. 18.00 
6. Lejebeløbet. 
ed bestilling betales 50% af opholdes pris, restbeløbet betales ved ankomst 
Omfatter leje / overnatningsgebyr for det tilmeldte antal personer. Evt. gæster betales der for efter normal takst (dagsgæster / 
overnatning ). Ekstra person Kr. 80,- pr. døgn i hytte. 
7. Afbestilling. 
Ved afbestilling senere end 4 uger før ankomst, har campingpladsen ret til at beregne sig 100% af opholdets pris. En annullering 
kan ske pr. brev eller mail. Annulleringen gælder fra den dag, campingpladsen modtager brevet eller mail. Fraflytter lejeren inden 
udløbet af lejemålet, kan der ikke gøres krav på nogen form for tilbagebetaling. 
8. Rygning. 
Er ikke tilladt i vores hytter. Der opkræves et gebyr på 1.000,- kroner hvis man på trods af dansk lovgivning, skiltning og advarsler 
alligevel ryger inden døre. Det er heller ikke tilladt, at ryge ud gennem vinduerne. Dette gælder desuden også e-cigaretter. 
 


