6 HYTTER på Sanddobberne
Som campist her har du fri adgang til
alle fælles faciliteter, bl.a. køkken, vaskeri,
atelier/aktivitetsrum og brusebad uden
møntindkast.
Check-in efter kl. 14 og check-ud senest kl. 11.30.
Lavsæson: 22. marts - 14. juni og 16. aug. - 18. okt.
Højsæson: 15.juni - 16. aug.

Hytte 1 Fire personer

• Hytterne er røgfri.
• Det er tilladt at have hunde i hytterne,
hvis man holder dem ude af sengene.
• Husk at tømme affald ved afrejse.
• Ro på pladsen kl. 22 før en hverdag
og kl. 23 fredag og lørdag

Tættest på
fællesområder

Hytte 1 har en dobbeltseng og en to-mands
køje. Soveafdelingen er afskærmet fra
opholdsafdelingen af en skydedør. Spisepladsen ligger i et åbent thekøkken med service,
hvor der er to el-kogeplader og køleskab.
Der er fire dyner og puder.
Der er ikke indlagt vand, og derfor er der ikke
toilet. Der er mørklægningsgardiner og pænt
linoleumsgulv. Næsten handicapvenlig. Ligger
meget tæt på toilet og bad.

Hytte 2 To personer
Hytte 2 har to enkeltmands-senge.
Lille spiseplads i et åbent thekøkken
med service, hvor der er to el-kogeplader
og køleskab.
Der er to dyner og puder. Der er ikke indlagt
vand, og derfor er der ikke toilet.
Der er lyse gardiner og pænt linoleumsgulv.
Hytte to ligger tæt på bade- og toiletfaciliteter og tæt på hytte 3.

Hytte 3 Fire personer
Hytte 3 har en dobbeltseng og en køjeseng,
i alt fire sovepladser. Soveafdelingen er afskærmet fra opholdsafdelingen af en skydedør. Spisepladsen ligger i et åbent thekøkken
med service, hvor der er to el-kogeplader og
køleskab. Der er ikke indlagt vand, og derfor
er der ikke toilet. Der er fire dyner og puder.
Der er mørklægningsgardiner og pænt linoleumsgulv. Hytte tre ligger tæt ved hytte to, og
ligeledes tæt på bade- og toiletfaciliteter.

Pris (inkl. strøm og bad)
Pr. døgn: Lavsæson 550 dkk /Højsæson 600 dkk
Pr. uge: Lavsæson 3500 dkk / Højsæson 4000 dkk
+ 200 kr. for rengøring. Linnedpakke inkl. håndklæde kan bestilles for 95 dkk

Den lille,
hyggelige

Pris (inkl. strøm og bad):

Pr. døgn: Lavsæson 450 dkk /Højsæson 500 dkk
Pr. uge: Lavsæson 3000 dkk / Højsæson 3250 dkk
+ 200 kr. for rengøring. Linnedpakke inkl. håndklæde kan bestilles for 95 dkk

I midten
af det hele

Pris (inkl. strøm og bad):
Pr. døgn: Lavsæson 550 dkk /Højsæson 600 dkk
Pr. uge: Lavsæson 3500 dkk / Højsæson 4000 dkk
+ 200 kr. for rengøring. Linnedpakke inkl. håndklæde kan bestilles for 95 dkk

6 HYTTER på Sanddobberne
Som campist her har du fri adgang til
alle fælles faciliteter, bl.a. køkken, vaskeri,
atelier/aktivitetsrum og brusebad uden
møntindkast.
Check-in efter kl. 14 og check-ud senest kl. 11.30.
Lavsæson: 22. marts - 14. juni og 16. aug. - 18. okt.
Højsæson: 15.juni - 16. aug.

Hytte 4 Fire personer

Dobbeltseng
og legeplads

Hytte 4 har en dobbeltseng og en tomands køje. Soveafdelingen er afskærmet fra
opholdsafdelingen af en skydedør. Spisepladsen ligger i et åbent the-køkken med service,
hvor der er to el-kogeplader og køleskab.
Der er ikke indlagt vand, og derfor er der ikke
toilet. Der er mørklægningsgardiner og pænt
linoleumsgulv. Der er fire dyner og puder.
Hytte 4, 5 og 6 ligger ved siden af hinanden,
har udsigt til vandet og en lille terrasse.
De ligger umiddelbart op til en legeplads.

Hytte 5 og 6 Seks personer

Pris (inkl. strøm og bad):
Pr. døgn: Lavsæson 550 dkk /Højsæson 600 dkk
Pr. uge: Lavsæson 3500 dkk / Højsæson 4000 dkk
+ 200 kr. for rengøring. Linnedpakke inkl. håndklæde kan bestilles for 95 dkk

Havudsigt
og legeplads

Hytte 5 og 6 har hver tre køjesenge med seks
sovepladser. Soveafdelingen er afskærmet fra
opholdsafdelingen af en skydedør.
Spisepladsen ligger i et åbent thekøkken med
service, hvor der er to el-kogeplader og køleskab.
Der er ikke indlagt vand, og derfor er der ikke
toilet. Der er mørklægningsgardiner og pænt
linoleumsgulv. Der er seks dyner og puder.
Hytte 4, 5 og 6 ligger ved siden af hinanden,
har udsigt til vandet og en lille terrasse.
De ligger umiddelbart op til en legeplads.

Luksus-kasse

• Hytterne er røgfri.
• Det er tilladt at have hunde i hytterne,
hvis man holder dem ude af sengene.
• Husk at tømme affald ved afrejse.
• Ro på pladsen kl. 22 før en hverdag
og kl. 23 fredag og lørdag

Pris (inkl. strøm og bad):
Pr. døgn: Lavsæson 550 dkk /Højsæson 600 dkk
Pr. uge: Lavsæson 3500 dkk / Højsæson 4000 dkk
+ 200 kr. for rengøring. Linnedpakke inkl. håndklæde kan bestilles for 95 dkk

Man kan leje en kasse med lækkert tilbehør,
bl.a. et helt grydesæt, termokande og brødrister
for 200 kr. – og man får 100 kr. tilbage når den
bliver afleveret i ren stand i receptionen.

MORGEN-KOMPLET

Basismorgenmad serveret i Gårdhaven

KUN 60 kr.

Bestilles dagen før i receptionen

