FALSLED STRAND CAMPING
PRISER – SÆSON 2022
CAMPING
Voksen (13+ år)
Barn (2-12 år)
Husdyr (max 2)
Dagsgæst (indtil kl.22)

125
75
25
25

(+ 25 adgang til pool)

Pladsgebyr pr. nat
Park
Strand
Strand Plus

25
75
100

25. juni – 7. august
50
100
125

Valg af specifik enhed

75

Afbestillingsbeskyttelse

295

Bookinggebyr pr. telefon
Bookinggebyr online

50
0

Brusebad
Adgang til pool
WIFI

0
0
0

(Åben 28. maj – 28. august)

HYTTER
Hotel hytte
Familiehytte
Sovehytte Plus
Sovehytte

1000
850
650
500

Tillæg under 3 nætter

250

Husdyr (max 1, kun tilladt i
Sovehytte/Sovehytte Plus)

100

Dagsgæst (indtil kl. 22)

25

Leje af dyne og pude(sæt)
Linnedpakke inkl. håndklæde (sæt)

25
75

Afbestillingsbeskyttelse

295

Bookinggebyr pr. telefon
Bookinggebyr online

50
0

Brusebad
Adgang til pool
WIFI

Alle priser i DKK. Forbehold for fejl og prisændringer.

0
0
0

25. juni – 7. august
1150
950
750
600

(+ 25 ved adgang til pool)

(Åben 28. maj – 28. august)

FALSLED STRAND CAMPING
PRISER – SÆSON 2022
SÆSONPLADSER 2022
Vi har et begrænset antal sæsonpladser fordelt på 6 strandpladser og 12 parkpladser.
Bemærk: Strandpladser er udsolgte for sæson 2022.
Hele sæsonen 2022 (29. april - 4. september, 2022):
Parkplads:
10.000 kr. ex. strømforbrug
Strandplads: 12.000 kr. ex. strømforbrug
Ekstra (specifik) person: 900 kr.
Inkluderet i prisen er:
2 voksne og hjemmeboende børn under 18 år samt op til 2 husdyr samt børnebørn op til 12 år.
Brug af bad, toilet, køkken samt øvrige fællesfaciliteter og pool.
For sæsonpladser gælder det:
At man ikke har krav på samme plads som forudgående år
At man har adgang til pladsen 1 uge op til sæsonstart og efter for at stille op, tage ned etc. (faciliteterne er dog som
udgangspunkt lukkede).
Det er tilladt at holde 1 bil på pladsen.
Pladsen ikke må have karakter af sommerhus – dvs. ingen permanente konstruktioner i form af fx hegn, markering af
pladsen, flagstange, havenisser og fast gulv. Herudover må der ikke graves i jorden, opstilles skilte eller altankasser,
beskære planter/buskads, eller på anden vis ændre på pladsens udformning.
Der må godt være flytbart teltgulv (skal fjernes når sæsonen er slut) – dog ikke faste terrasser eller lignende.
Det er ikke tilladt med fliser, gulv eller fx presenning uden for forteltet.
Den lejede plads skal være ryddet senest 7 dage efter den officielle dato for sæsonslutning.
Samtlige lejebetingelser modtages ved evt. udlejning.
Strømpakke: 237,50 kr./50 kWh (pakken kan opgraderes ved sæsonafslutning)
Overnattende gæst: 50 kr.
Dagsgæster: 25 kr.
Sæsonadgang for dagsgæster (max. 4 gæster ad gangen): 500 kr.
Brug af pool for gæst: 25 kr.

MÅNEDSPLADSER 2022
Udover sæsonpladser tilbyder vi månedspladser, som kan købes alene, eller kombineres med hinanden. Der er ikke
månedsplads tilgængelig i højsæsonen, men man kan vælge at kombinere fx månedsplads juni med et ophold i juli
på samme enhedsplads – dette skal dog bookes samtidigt.
Månedspladser kan vælges blandt samtlige (ledige) enhedspladser.
Månedsplads maj: 29/4-29/5 (uge 18-21): strand 3.500 kr./park 3.000 kr. ex. strøm
Månedsplads juni: 30/5-26/6 (uge 22-25): strand 3.500 kr./park 3.000 kr. ex. strøm
Månedsplads august: 8/8-4/9 (uge 32-35): strand 3.500 kr./park 3.000 kr. ex. strøm
Inkluderet i prisen er:
2 voksne og hjemmeboende børn under 18 år samt op til 2 husdyr.
Brug af bad, toilet, køkken samt øvrige fællesfaciliteter og pool.
Ekstra person: 300 kr.
Strømpakke: 237,50 kr./50 kWh (pakken kan opgraderes ved afrejse)
Dagsgæster: 25 kr.
Brug af pool for gæst: 25 kr.
Alle priser i DKK. Forbehold for fejl og prisændringer.

