Hytte No. 9 + 11, 2 sovepladser i en dobbeltseng, varmt vand, 10 kvm
Pris højsæson 19/6 - 5/8
Pris mellemsæson 10/6 - 24/6 og 6/8 til 19/8
Pris lavsæson før 10/6 og efter 19/8
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:

Dag Kr.
500
430
330
150

Uge Kr.
3500
3010
2310

Gældende for perioden 1/1 til 31/12-2018
Dag Euro Uge Euro
70
493
61
424
46
325
21

2018

Hytte No 2+4+6+8+10, 7 sovepladser i 2 seperate soverum, 4 enkeltsenge + 1 dobbeltseng og 1 enkeltseng.
WC, Brusebad, 2 terrasser, heraf en lukket som havestue og en ovenpå taget, køkken og opholdsrum, 35 m2
Dag Kr.
Uge Kr. Dag Euro Uge Euro
Pris højsæson 19/6 - 5/8
1220
8540
172
1203
Lej jeres egen dybfryser til indfrysning af fisk
Pris mellemsæson 10/6 - 24/6 og 6/8 til 19/8
1020
7140
144
1006
375 liters dybfryser for 70 kr per dag.
Pris lavsæson før 10/6 og efter 19/8
920
6440
130
907
Dybfrysere skal reserveres sammen
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:
200
28
med hytte reservationen
Obligatorisk rengøring fryser, 50,- kr. per gang
Hytte No. 1+3+5+13+15+17 , 4 sovepladser i enkeltkøjer i 2 separate soverum, 22 kvm
Hytte No 7, 4 enkeltkøjer i et soverum
Dag Kr.
Uge Kr. Dag Euro Uge Euro
Lejeperioden går fra - efter
Kl. 15.00 til før kl. 11.00
Pris højsæson 19/6 - 5/8
740
5180
104
730
Pris mellemsæson 10/6 - 24/6 og 6/8 til 19/8
650
4550
92
641
Pris lavsæson før 10/6 og efter 19/8
570
3990
80
562
Lej en gril, rengjort, pris for hele perioden; 50,- kr.
OBS - OBS Der er ingen TV i nogen af hytterne.
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:
150
21
Hytte No. 12+14+16+32+34+36, 6 sovepladser, soveværelse med dobbeltseng + 2 enkeltsenge eller hems i opholdsrum, toilet, 25 kvm
med 2 terasser nogle med "hav-kik"
Dag Kr.
Uge Kr. Dag Euro Uge Euro
Pris højsæson 19/6 - 5/8
960
6720
135
946
Pris mellemsæson 10/6 - 24/6 og 6/8 til 19/8
830
5810
117
818
Pris lavsæson før 10/6 og efter 19/8
720
5040
101
710
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:
200
28
Hytte No. 22+24+26+28+30, 4 sovepladser hems, 1 separat soveværelserum med 1 dobbeltseng, toilet 20 kvm
Dag Kr.
Uge Kr. Dag Euro Uge Euro
Pris højsæson 19/6 - 5/8
880
6160
124
868
Pris mellemsæson 10/6 - 24/6 og 6/8 til 19/8
750
5250
106
739
Pris lavsæson før 10/6 og efter 19/8
640
4480
90
631
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:
200
28

Hytte No 40+41+42+43+44, 7 sovepladser i 2 seperate soverum, 4 enkeltsenge + 1 dobbeltseng og 1 enkeltseng.
WC, Brusebad, Opvaskemaskine, 2 terrasser, stort køkken og opholdsrum, 35 m2
To terrasser, heraf en med "hav-kik"
Dag Kr.
Uge Kr. Dag Euro Uge Euro
Pris højsæson 19/6 - 5/8
1220
8540
172
1203
Pris mellemsæson 10/6 - 24/6 og 6/8 til 19/8
1020
7140
144
1006
Pris lavsæson før 10/6 og efter 19/8
920
6440
130
907
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:
200
28
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Hytte No 50-56, 8 sovepladser i 2 seperate soverum + hems, 4 enkeltsenge + 2 dobbeltsenge.
WC, Brusebad, Opvaskemaskine, 2 store terrasse, stort køkken og opholdsrum.
To terrasser heraf en overdækket
Dag Kr.
Uge Kr. Dag Euro Uge Euro
Pris højsæson 19/6 - 5/8
1330
9310
187
1311
Pris mellemsæson 10/6 - 24/6 og 6/8 til 19/8
1100
7700
155
1085
Pris lavsæson før 10/6 og efter 19/8
1000
7000
141
986
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:
200
28
Campingvogn 4/5 personers, 2 X dobbeltkøje eller 1X dobbeltkøje + 2/3 enkeltkøjer med
fortelt
Dag Kr.
Uge Kr. Dag Euro Uge Euro
Pris fra 10/6 til 05/8
760
5320
107
749
Pris lavsæson før 10/6 og efter 05/8
590
4130
83
582
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:
150
21
Campingvogn 6 personers, 2 X dobbeltkøje og 2 X enkeltkøje med fortelt
Dag Kr.
Uge Kr.
Ny Model 2013 højsæson 10/6 til 05/8
960
6720
Pris lavsæson før 10/6 og efter 05/8
710
4970
Obligatorisk rengøringsgebyr per udlejning:
150

Dag Euro Uge Euro
135
946
100
700
21
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Lej jeres egen dybfryser til indfrysning af fisk
375 liters dybfryser for 70 kr per dag.
Dybfrysere skal reserveres sammen
med hytte reservationen
Obligatorisk rengøring fryser, 50,- kr. per gang

OBS OBS
Lej er stort 4 personers ( kun 4 sovepladser)
telt indrettet med 4 komfortable
boxmadrasser samt køleskab og strøm.
for 560,- kr. per dag

4-personers telt, indrettet med 4 komfortable boxmadrasser, køleskab og strøm; Per dag: 560 kr. inkl. 4 personer
3-personers telt, mindre telt indrettet med 3 komfortable boxmadrasser, køleskab og strøm, Per dag 540,- kr. inkl. 3 personer
Prisen er inklusiv personer som der er senge til. Obligatorisk slutrengøring per udlejning: 100,- kr.
Alle hytter er udstyret med følgende inventar:
OBS Husk du kan leje en rengjort grill for 50,- kr.
terrasse, havebord og stole, varme, køleskab, gryde, pande, kaffemaskine, ovn, bestik, kopper, service etc. for det antal personer hytten er til.
Der er ingen dyne, hovedpude eller sengetøj i hytterne / campingvognene, dette kan lejes for 25,- eller medbring selv dette eller sovepose.
For alle hytter og campingvogne gælder at der kan lejes en linnedpakke med dynebetræk og pudebetræk for 70 kr. per pakke.
Lejeperioden går fra efter
Kl. 15.00 til før kl. 11.00

Obligatorisk rengøring består af en let rengøring, alle borde, stole, vask, spejl,
Toilet rengøres, bruserum tørres af og rengøres, køleskab rengøres og gulve vaskes

Ønsker du en grundig rengøring, som inkluderer aftørring af alle skabe, skuffer, paneler,
aftørring af havemøbler på terrassen samt pusning af vinduer.
skal dette bestilles senest 5 dage før ankomsten, prisen for ekstra rengøring er 500,- kr.
Vælger du kun en standardrengøring, er disse ekstra ting ikke inkluderes
Vælger du den ekstra grundige rengøring, kan du være sikker på at huset er gjort grundigt rent

Der er IKKE TV i hytter eller i
campingvognene.
Lej en grill for hele perioden for
50,- kr., grillen er rengjort
Hund i hytte
Det er muligt at have hund i enkelte
af hytterne, pris 150,- kr. Hunden skal
have bur, kurv el. tæppe med og må
ikke være i møbler eller sengene.

Pris med egen campingvogn, autocamper eller telt 2018:
23/6 til 11/8
Voksen per nat
100 kr..
Barn op til 12 år per nat
70 kr.
Pladsgebyr unummerede pladser per nat
60 kr.
Pladsgebyr nummereret komfortplads per nat
80 kr.
Pladsgebyr udsigtsplads blå plads, 399-456 + 608-616 120 Kr.
Hund per nat
15 kr.
Strøm per nat
40 kr.
Strøm per nat incl. varme
50 kr.
Trådløs langsom ustabil internetforbindelse max 1.0/1.0 MB
Gratis
Hurtig MobilInternet 6/6MB med password per dag
40
Hurtig Internet USB stik 6/6 MB per dag
40
Badeland
Inklusiv
Brusebad / varmt vand
Inklusiv

Alle nummererede pladser
er komfortpladser med
eget elstik, egen vandhane
samt egen kloak tilslutning.

Pladserne 151 - 160 er
specielle autocamperpladser
med faste kørespor af beton.

Pladserne 399-456 og 608-616
er luksus udsigtspladser,
alle med egen vandhane samt
egen kloak tilslutning og en
meget flot udsigt over havet

9/6 - 23/6 og 8/8 til 20/8
89 kr.
65 kr.
50 kr..
50 kr.
60 kr.
15 kr.
40 kr.
50 kr.
Gratis
40
40
Inklusiv
Inklusiv

Før 9/6 og efter 20/8
84 kr..
55 kr.
30 kr..
40 kr.
50 kr.
15 kr.
40 kr.
50 kr.
Gratis
40
40
Inklusiv
Inklusiv

Alle U-nummererede pladser
er pladser uden eget elstik
eller egen vandhane
eller tilslutning til kloak
Der er fælles elstik på arealet
En U-nummereret plads ligger
på det store areal mod øst
der er ingen pladsafgrænsning
derfor egnet til træf og klubber

Når man bor her er forbrug af varmt og koldt vand inklusiv, brug af trådløs WiFi er inklusiv, hastigheden er langsom, kun 0,5 / 0,5 MB sec.
Husk at få en internet kode i receptionen
Har du brug for lynhurtig og sikker Internet forbindelse, kan du i butikken købe et kabel som passer til 8 internetstik i udekøkkenet
så har du lynhurtig og stabil internet forbindelse, helt op til 90/90 MB . Trådløs internet er maks. 1,0 / 1,0 MB hastighed.
Vil du have lynhurtig internet med i forteltet, kan du leje et USB stik med 6/6 MB internet forbindelse for 40,- kr. per dag.

Der er også hurtigt mobil internet data tilslutning på hele pladsen, password koster 40,- kr.. per dag.

Rejseafbestillingsforsikring og Fortrydelsesret.
Booking af ophold på campingpladser er ikke omfattet af Forbrugeraftalelovens fortrydelsesret, idet udlejning af midlertidigt logi til ferieformål
er undtaget jf. Forbrugeraftaleloven § 18, stk. 2, pkt. 12. Derfor anbefaler vi at du tegner en afbestillingsforsikring.
Du har mulighed for, umiddelbart sammen med din bestilling, at tilkøbe en rejseafbestillingsforsikring
Almindelig ved sygdom og en rejseafbestilling "Udvidet i alle tilfælde".

Rejseafbestillingsforsikring "Almindelig ved sygdom"
Dækker kun i tilfælde af læge dokumenteret sygdom blandt en af rejse deltagerne, ønsker du en udvidet Rejseafbestillings forsikring så vælg
" Rejse afbestillings forsikring i alle tilfælde ". Forsikringen dækker således at hele det indbetalte beløb, - minus betalingen for forsikringen -,
tilbagebetales til lejer,- men kun i tilfælde af dokumenteret sygdom. Denne koster 4 % af rejsens samlede pris.

Rejseafbestillingsforsikring i alle tilfælde
Dækker i alle tilfælde uanset årsag. Forsikringen dækker således at hele det indbetalte beløb, - minus betalingen for forsikringen -, tilbagebetales til lejer.
Denne koster 7 % af rejsens samlede pris.
Rejseafbestillingsforsikringen dækker indtil ankomstdagen kl. 12.00

VIC-kort Spar penge under ferien.
Bliv Very Important Campist og få 25 % rabat til vores butik og restaurant
Nu kan du købe ind i vores velassorterede butik, eller hvad med at invitere dig selv og familien ud at spise i vores restaurant
- og få 25 % rabat?
Med VIC-kortet får du også 25 % rabat på køb af det obligatoriske campingpas.
VIC-kortet giver dig og din familie 25 % rabat på indkøb i restauranten og butikken (dog ikke cigaretter, spiritus og aviser).
Kortet gælder for den tid du opholder dig hos os dog maksimalt 14 dage.
Kortet giver ikke rabat på køb der ligger forud for købet af kortet.
Desuden er der ca 10 butikker, museum, restauranter, golfklub etc. hvor VIC kortet giver mellem 10 og 33 % rabat.

Pris: 250 kr.
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Extras
Lej en stor tipi
Vores 70 kvadratmeter store tipi er særlig egnet til store grupper, lejrskoler, foreninger, arrangementer etc.
Leje per dag: 1.000,- kr.
Leje per nat incl. 25 personer: 2.000,- kr.. I tipien er der ingen udstyr

Leje af:
Stor fryser 375 liter til indfrysning af fisk, 70,- kr. / dag + obligatorisk slutrengøring 50,- kr. per leje
Grill rengjort bragt ud til hytten, 60,- kr. per leje
Solvogn bragt ud til hytten, 50,- kr. per leje
Pude og dyne; 25,- kr. Sengelinned pakke 70,- kr. per ophold
Børne højstol bragt ud i hytten, 100,- kr. per leje
Weekendseng til små børn, bragt ud til hytten, 100,- kr. per leje
Cykel leje, 80,- kr. per dag

www.hanstholm-camping.dk

