Pakkerejsepriser 2019
Pakkeprisen er inkl. ophold (dog + el efter forbrug og rengøringsdepositum *: se vigtige informationer!)
og færgeoverfart Ystad-Rønne t/r
Bil (max. 5 pers.), længde max. 6m, højde max. 1,95m.
Rejsedage: mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag på alle afgange.
Tillæg på færgebillet: fredag + søndag: 250 kr. pr. vej / lørdag: 400 kr. pr. vej.

Se ”Vigtige informationer” med bl.a. max. antal personer, nederst på siden eller under ”Campinghytter”

* Se vores lavsæsontilbud på:
https://www.familiecamping.dk/tilbud/

Hytter
1 uges leje

4 pers. hytte = til max. 4 voksne /
2v+2b (max. 11 år)
(v = voksne, b = børn)

4 pers. bjælkehytte
4v
15 m2, uden toilet,
3 pers. bjælkehytte
2v+2b
20 m2, m/toilet
4 pers. bjælkehytte,
2v+4b
25 m2, m/toilet & bad
4 pers luksushytte m/hems 2v+4b
30 m2, m/toilet & bad,alm/spa/flex
5 pers. hytte m/hems
3v+4b
32,5 m2, m/hems, toilet & bad
8 pers. feriehus
6v+4b
150 m2, inkl. 1 bil
8 pers. feriehus
6v+4b
150 m2, inkl. 2 biler
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29, 30
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5.150
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7.950

6.750

5.750

7.750

8.750

9.950

8.750

7.750

8.750
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10.750

8.750
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Campingvogne
1 uges leje

uge
27

2 pers. campingvogn
2v / 1v+2b
3.950
uden toilet, u/fortelt
3 pers. campingvogn
3v / 2v+2b
5.150
m/toilet
4 pers. campingvogn 4v / 2v+2b
6.950
m/toilet
*: udlejes fortrinsvis kun ud for 2 uger sammenhængende.

2 ugers leje
3 pers. campingvogn
m/toilet
4 pers. campingvogn
m/toilet

3v / 2v+2b
4v / 2v+2b

uge
28*

uge
29*, 30*

uge
31*

uge
32

4.250

4.550

4.250

3.950

6.900

7.750

6.900

5.150

8.650
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8.650

6.950

uge 28+29

uge 29+30
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14.950

15.450

14.950

Der tages forbehold for regne- og tastefejl.

Spar penge på Øresundsbroen! Bestil BroPas på: https://www.oresundsbron.com/da/start

Vigtige informationer vedr. leje af hytter, hus og campingvogne
Alle priser er inkl. overnatningsgebyr.

Husdyr – kun hund/kat og kun efter aftale, er velkomne (max. 2), mod betaling af 250 kr. pr.
stk. i 8 af vores hytter og det drejer sig om hytterne:
Nr. 7 og 8
(3 pers. hytter, 20 m2)
Nr. 18 og 19
(5 pers. hytter, 30 m2)
Nr. 22, 23 og 24 (4 pers. luksushytter, 30 m2)
Nr. 37
(4 pers. flex-luksushytte, 30 m2)
Husdyr tæller med som personer i hytten.
Husdyr må ikke komme op i møblerne – heller ikke i sengene og må ikke være alene i hytten.

Sengelinned skal medbringes eller kan lejes. Bedes bestilt minimum 2 uger før ankomst.

Rengøring:

Sammen med lejen betales et obligatorisk rengøringsdepositum* – se herunder.
Hvis I selv gør rent, tilbagebetales rengøringsdepositummet hvis vi har modtaget korrekte
bankoplysninger.
Hvis I ønsker slutrengøring, skal det bestilles senest 3 dage før afrejse fra campingpladsen.
*:
OBS: Hvis I afrejser fra hytten tidligere end kl. 09.00, skal der betales for slutrengøring, som er
den samme pris som rengøringsdepositum. (15 m2 hytte og 3 pers. campingvogn dog 250 kr.)

Hytter:

El afregnes med 3,00 kr. pr. kWh.
El i 15 m2 hytter afregnes med 150 kr. pr. uge til og med uge 25 og fra uge 36
I spahytterne afregnes vandforbrug desuden med 60 kr. pr. m3.
Obligatorisk
max. antal personer:
rengøringsdepositum:
4 pers. hytte, 15 m2
4v
-3 pers. hytte, 20 m2
3v eller 2v+2b
300 kr.
4 pers. hytte, 25 m2
4v eller 2v+4b
500 kr.
4 pers. luksushytte, 30 m2
4v eller 2v+4b
750 kr.
4 pers. spa-luksushytte, 30 m2
4v eller 2v+4b
750 kr.
4 pers. flex-luksushytte (handikapvenlig) 30 m2
4v eller 2v+4b
750 kr.
5 pers. hytte, 32,5 m2
5v eller 3v+4b
750 kr.
OBS:
husdyr tæller med i personberegning
Man kan ikke booke et bestemt hyttenummer, men en bestemt hyttetype.
Hyttenummeret oplyses ved ankomst.

Hus:

El, vand og olie (forbrug) afregnes med fast beløb og betales sammen med lejen.
8 pers. hus, 150 m2
8v eller 6v + 4b
1.250 kr.
Forbrug afregnes med følgende priser pr. uge:
uge 16-18: 1000 kr.
uge 19-25: 750 kr.
uge 26-36: 500 kr.
uge 37-39: 750 kr.
uge 40-42: 1000 kr.

Campingvogne:
2 pers. campingvogn
3 pers. campingvogn
4 pers. campingvogn

Priserne er inkl. el og gas.

2v eller 1v + 2b
3v eller 2v + 2b
500 kr.
4v eller 2v + 3b
750 kr.
v= voksne b= børn
_____________________________________________________

--

Følgende kan, senest 2 uger før ankomst, reserveres
(afhentes og leveres retur i receptionen eller andet anvist sted):
Sengelinned med et lille og et stort håndklæde
Weekendseng
Høj stol

125,- pr. sæt
75,- kr. pr. uge
75,- kr. pr. uge

