
Sanddobberne 
Camping 



6 hytter 
For op til seks personer. 
I de små, hyggelige hytter er der 
mulighed for at holde ferie uden at have 
så meget udstyr med hjemmefra. 
Der er møbler, service og terrasse. 

220 pladser til camping
5,5 hektar med charmerende og meget 
forskellige pladser, til både campingvogn, 
autocamper og telt. 
Flere af pladserne har direkte udsigt 
til vandet og solnedgangen over Nekselø 
og Sejerø. Ingen af pladserne er ens, og de 
putter sig rundt omkring i naturparken.
Alle gæster har fri adgang til alle fælles 
faciliteter, inkl. bad uden møntindkast.

3 udlejnings campingvogne 
For op til seks personer.
Lej en fuldt udrustet campingvogn, med 
fortelt, møbler og mulighed for toilet. 
- Lige ud til vandet, hvor du kan nyde 
solnedgangen fra 1. parket ud over øerne.

Sanddobberne 
Camping 

3 store, moderne telte  
Teltene danner en teltlejr på Prærien, og der kan 
være en hel skoleklasse eller en anden gruppe. 
De er med bund og lys/strøm, og der er hævede 
plateauer i hver side til sovepladser. 

1 glampingtelt 
Prøv et helt særlig ferie for to i glamping-
teltet, på toppen af Sanddobberne. I opredt 
dobbeltseng og natur-luksus.

BOOK ONLINE:
sanddobberne-camping.dk

Velkommen   Welcome   Willkommen   Bien venue  Velkomna Fredagsbari Gårdhaven kl. 20-22Alle er velkomne!



Medarbejdere på 

Åbningstider i Receptionen

Sanddobberne 
Camping 

Anja Rasmus

Ida Finn

Lavsæson
(21. marts – 13. juni og 16. aug. – 24. okt.) 
Mandag lukket. Telefonisk kontortid fra kl. 10-16.
Tirsdag til søndag åbent fra kl. 9 til 12 og kl. 14 til 18. 
Bestilt morgenbrød kan afhentes fra kl. 8

Højsæson
(14. juni til 15. august) 
Åbent alle dage fra kl. 8 til 12 og 14 til 17.30 og 18.30 til 20
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Affaldspladser på 
Sanddobberne

Glas og 
flasker

Papir og 
aviser

Glas und 
Flaschen

Papier und
Zeitschrifte

Glass and 
bottles

Paper and 
newspapers

Rest
Bio
Aske/ash/Asche
Pap/cardboard/Karton

Rest
Bio
Aske/ash/Asche
Pap/cardboard/Karton

Rest
Bio
Aske/ash/Asche
Pap/cardboard/Karton

Køkkenaffald

Køkkenaffald

Gråt vand

Kitchenwaste

Kitchenwaste

Küchenabfälle

Küchenabfälle

Grey-water
Grau Wasser

• Hygiejneartikler
• Kartoner 
• Plastikemballage
• Pap- og kartonemballage med madrester. 
• Skumbakker 
• Stearinlys
• Støvsugerposer
• Engangstallerkner og -bestik
• Kaffeposer, chipsposer og lign. 
• Hundelorte i poser

• Frugt og grønt
• Kogt og stegt mad
• Knogler og ben fra kød
• Fiskeaffald
• Mælkeprodukter
• Rester af brød og kage
• Skaller fra æg og nødder
• Buketter
• Kaffegrums, teblade og filtre
• Køkkenrulle og servietter brugt til mad
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Rest
Bio
Aske/ash/Asche
Pap/cardboard/Karton

Rest
Bio
Aske/ash/Asche
Pap/cardboard/Karton

Rest
Bio
Aske/ash/Asche
Pap/cardboard/Karton



Her finder du

Start

Orienteringsstien 
Hvis du gennemfører banen, 
udfører alle prøver så godt 
du kan og afleverer en rigtigt 
udfyldt svarseddel i 
Receptionen i åbningstiden, 
så får du en præmie.
Max. en omgang pr. familie.



KAJAK  . . .  250/300 kr. *

SUP-BOARD  . . . 200/250 kr. *

CYKEL  inkl. cykelhjelm  . . .  150/200 kr. (pr. dag) *

BÆRBART KLOSET * . . . 50 kr. * 
+ 50 kr. for genopfyldning af væsker

LUKSUSKASSE * . . . 50 kr. * 
Indeholder: brødrister, termokande, grydesæt, glaskande, te-
kande, tæppe, solcellelampe, viskestykke mm.

FOLD-UD-SENG . . . 50 kr.*

SENGELINNED . . . 95 kr. 
Indeholder: et sæt sengelinned og et håndklæde

* Plus depositum: 200 kr. som tilbagebetales ved godkendt aflevering
Pris lavsæson/højsæson

Lej og bestil i Receptionen

Udlejning
Lunt 
morgenbrød

Kun 60 kr.
Rabat ved mere end 4 kuverter 

Bestil (og betal) morgenbrød i Receptionen, 
og hent det pakket og klart den efterfølgende 
morgen fra kl. 8

Morgenkomplet 
Morgenbrød, wienerbrød, smør, ost, 
syltetøj, frugt, juice, kaffe, the, mælk
Serveret på bardisken i Gårdhaven.
Bestilles dagen før inden kl. 16.

Slip for opvasken



ODSHERRED 

Sejerø Bugt

Kattegat

Isefjord

Holbæk

Fårevejle

Fårevejle St.

Vig

Asnæs

Nykøbing Sj.

Rørvig

Odden

Havnsø
Vallekille

Svinninge

Hørve

Sejl i kajak
Besøg Vingårde

Fisk - surf - dyk

God is i Havnsø

Rideture 

Besøg 
kunstnerne

Gå på museum

Havne-hygge

Færge 
til Jylland

Strøghandel og tog

Kræmmermarkeder

Spis på Dragsholm Slot



Hvad betyder

Geopark-
         camping?
Unesco Global Geopark Odsherred
Sanddobberne Camping er partner i Geopark Odsherred, og det 
betyder at vi tager afsæt i de værdier, som Geoparken er bygget på: 

Campingpladsens beliggenhed for foden af Vejrhøjbuen, Sjællands 3. højeste punkt, 
placerer os midt i et historisk istidslandskab. 
Betagelsen af landskabet og interessen i historien bag det, giver os en dyb kærlighed 
til Odsherred - og vi ønsker at dele denne oplevelse med jer gæster.

Landskab, kulturhistorie, kunst og råvarer

Læs mere på:
www.geoparkodsherred.dk

Download appen:
Geopark Odsherred - Landskabet som istiden skabte

Kig også på:
www.istidsruten.dk



Har du fundet

Havhuset

Naturværkstedet

Søslangen, naturlegepladsen, Orienteringsstien, Skibet, trænings-containeren, Gårdhaven, Aktivitetsrummet..?

Hængekøjeparken

Prærievognen

Pølsevognen

Pluk-selv-haven


