Familietelt med 4 sovepladser – 2021 prisliste
Lej et familie telt, og bo midt i naturen med alle dufte og lyde lige udenfor teltdugen. Teltet
er udstyret med 2 rum med enten 3 eller 4 sovepladser Der er opholdsrum med integreret
bund Teltet er udstyret med 3 eller 4 komfortable box madrasser enkeltsenge . I teltet er
køleskab samt 220 volt elstik til f.eks. køletaske, PC, mobiltelefon etc. Desuden vandhane
og afløb lige ved teltet og bord/bænk.
Teltet er cirka 10 kvadratmeter stort med almindelig ståhøjde i opholdsrummet. Pris per
døgn er 700 kr. for et telt med 4 boksmadrasser. Dertil kommer et rengøringstillæg på
150 kr. per udlejning.
Prisen for teltet er inklusiv 4 personer. Er der flere personer end antal senge, skal der
betales almindelig overnatningspris for disse, ligesom man selv skal medbringe
liggeunderlag til yderligere personer. Medbring selv sovepose, lagen, pude, kogegrej og
service, evt. køletaske, el-ledning, mm.
Vi har to store udekøkkener med sidde-terrasse samt grillhytte tæt ved køkkenfaciliteter.
Se billeder herfra på vores virtuelle rundtur fra hjemmesidens forside.
Du skal være forberedt på at der vil være kondens, fugt og dug om morgenen inde i teltet
ligesom du bor i og på naturen, så vær forberedt på at der kan være insekter, tissemyrer
etc. Regner det skal du forvente der er vand i teltet og på jorden, det drypper fra tag og
teltdug. Bor du i telt er det helt basic, og det er ikke det samme som at bo i en hytte eller
campingvogn. Der er også insekter, fluer, tissemyrer etc.som kan komme ind i teltet,
ligesom der kan være myrer og insekter i græsset udenfor teltet. Der kan også være
fugleklatter på bord/bænk undenfor.
Dette skal du være indstillet på, ellers lad være med at leje et af vore udlejningstelte.
Er det sol, sommer og varmt vejr, så er telt en rigtig fin måde at holde ferie på, regner det,
så kan det være koldt og vådt.
Teltene lejes kun ud i sommerferien.
Børn syntes det er spændende med lydene og indtrykkene, og elsker at bo i et telt.

