20

18

Å
Z

Å

Ø

Æ

Ø

T
X

Å

E

WC

i

WC

WC
WC

Y

A

B

C

F

D

G

L

H

E

M

R
N

O

P

Q

S

J

Sæsonplads 23. marts - 16. september 2018
Alle priserne er på grøn-standardplads

inkl. 1 bil.

1 person............................................................................................. 10.900,2 personer.............................................................................................................. 12.500,3 personer.............................................................................................................. 13.900,Familieplads inkl. hjemmeboende børn.................................................... 15.300,Stor-familie ”Hele den pukkelryggede familie”....................................... 19.900,Uspecificeret plads (RABAT)........................................................................... - 20%

Forårsplads 23. marts - 1. juli 2018
Forårsplads “CHANCEN”................................................................. 1.800,Der betales DKK 250,-/dag vognen benyttes (eksl. strøm)
Forårsplads for 2 personer på grøn standardplads............................ 4.900,Forårsplads inkl. hjemmeboende børn..........................................5.900,Husstanden (far, mor og børn) eller bedsteforældre og børnebørn
Ekstra uge (uge 27) 1. juli til 8. juli..............................................1.500,-

Ekstra

Helsæson

Tillægspriser
Helsæson

Forår

800,1800,2800,3500,-

500,1000,1000,1300,-

Grøn plads i Z-området................................................................ 1500,Lilla plads i Z-området.................................................................. 1800,-

900,1200,-

Grøn plads i Ø-området...............................................................
Rød plads i Ø-området.................................................................
Blå plads i Ø-området....................................................................
Orange plads i Ø-området..........................................................

1800,2100,2500,4100,-

1000,1200,1300,1500,-

Blå plads i T-området..................................................................... 1000,-

500,-

Lilla plads.............................................................................................
Brun plads............................................................................................
Mørkeblå plads.................................................................................
Orange plads.....................................................................................

Forår

Hund....................................................................................300,-.......... 150,Ekstra bil gælder ikke gæstebil (skal kunne stå på pladsen)...... 300,-.......... 200,Strøm, 3,50/kWh (mindste beløb, a´ conto)...................700,-.......... 350,Gæsteklippekort 20 klip (kun gyldig i 2018).......... 450,-.......... 450,Gæsteklippekort 50 klip (kun gyldig i 2018).......... 850,-.......... 850,-

Det er IKKE muligt at ligge på følgende pladser / områder:
T5, lyserøde pladser, X, Y, Z, Æ og Å-området

Find alle priser og regler på www.922.dk

FASTLIGGER

GRATIS SÆSONPLADS

Endnu en sæson, hvor du kommer til at føle dig hjemme
samtidig med, at du er vores gæst – og bare skal have
lov til at slappe af, nyde det og stille krav til faciliteter i
topklasse. Det gælder både dig, der som trofast campist
tager endnu en sæson i vores fantastiske omgivelser, og
til dig, der for første gang vælger
Kattegat Strand Camping for en hel – eller halv sæson.

Timeshare camping fra 23. marts til 16. september 2018

Traditionen tro byder vi på 1. klasses servicefaciliteter,
aktivitetshal, opvarmet swimmingpool, multiarena,
bordtennis, ny minigolfbane, legepladser, kiosk,
opholdsstuer med forskellige tv-kanaler, restaurant,
grillbar, trådløst internet på 90% af pladsen, mange
forskellige dyr og et væld af arrangementer og aktiviteter
for børn og barnlige sjæle.

Vi får Lov at udleje jeres campingvogn 3 uger i sommerferien.
Uge 27, 28, 29, 30 eller 31. Vi garantere for jeres
campingvogn i udlejningsperioden og klare ALT.

Hertil kommer de omgivelser, som vi fra naturens side
har fået – herunder én af Danmarks smukkeste og mest
børnevenlige badestrande, ligesom den sydlandske
stemning som man fornemmer i Øster Hurup, med sine
mange cafe’er, små butikker eller det skønne havnemiljø
som byder på fiskebutik og restaurant.

I har mulighed for, at købe 2 af ugerne i sommerferien selv.
En uge koster kr. 4.500,- og giver samtidig lov til at I må
benytte campingvognen i Kr. Himmelfarts- og Pinseferien.
2 uger koster KUN kr. 8.000,- og der må I fx. gerne låne jeres
campingvogn ud til jeres familie, venner eller naboer, uden
det koster ekstra.

Velkommen på Kattegat Strand Camping
En dansk campingplads i topklasse for hele familien.

Jeres campingvogn må MAX være fra årgang 2010 og med
minimum 4 sovepladser, ikke ryger og skal have vandtæt fortelt
og fast gulv i forteltet. Kattegat Strand Camping godkender
campingvognen og bestemmer først hvilken af de 3 uger i

TIMESHARE CAMPING

PÅ KATTEGAT STRAND CAMPING

Gratis sæsonplads på Kattegat Str. Camping

Du får en gratis standard sæsonplads, 160 mulige
feriedage, gratis opvarmet swimmingpool, fri servicefaciliteter,
aktivitetshal, masser af aktiviteter for store og små og meget
meget mere... JA... og så få du selvfølgelig en af Danmarks
bedste og hyggeligste campingpladser at campere på med
kun 0 meter til stranden.

Vilkår
I må bruge jeres campingvogn hele perioden dog undtagen
ugerne: 27 til 31 og Kr. Himmelfarts- og Pinseferien.
Sæsonpladsen gælder for far, mor og hjemmeboende børn.
Strøm betales efter måler (min. kr. 700,-).

sommerferie vi ønsker at udleje jeres campingvogn.

Her får du lidt mere...

Vi giver gratis aftensmad næsten
hver fredag i Restaurant “li´ i øjet”
GRATIS BAD &
GRATIS OPVARMET SWIMMINGPOOL*
*Åbent fra ca. 1. maj - 1. sept.

Evt. komfortpladser, gæstekort, hund mv. kan tilkøbes
efter normal prisliste.

CAMPING INFORMATIONER
Pladserne er fra 100 m2 til 140 m2. Næsten alle gader går fra øst
mod vest. Som hovedregel stilles vognsiden med 0,5 m til nordligt
skel. Hvis man ikke stiller sin campingvogn i nordskellet, skal man
holde 2,5 m afstand til naboskellet mod syd. Afstand til nabo øst/
vest = 1,5 m. Er du i tvivl om opstillingen, så kontakt lejrchefen.
Forlader lejeren sin enhed med campingudstyret i lejeperioden,
skal tidsrummet meddeles i informationen, så vi har mulighed for at
udleje enheden i den pågældende periode.
Når lejeren fjerner campingvognen fra enheden ved sæsonslutning,
skal standpladsen være i samme stand, som da lejeren modtog den.
Sørg for at dække huller, riv pladsen og klip græskanter!
Gæstebesøg: Husk! Det påhviler sæsoncampisterne, at jeres gæster
henvender sig i receptionen inden besøget.
Henvender jeres gæster sig ikke i receptionen, vil betalingen
opkræves på normal vis. Gæster skal forlade pladsen senest
kl. 23:00. Evt. overnattende gæster skal tilmeldes ved ankomsten
og forevise eller købe campingpas.
Affaldscontainerne er kun til husholdningsaffald. Tæpper, gamle
cykler, stole, grill, køleskabe osv. er campingpladsen
uvedkommende. Brug venligst offentlig losseplads (Als, 9 km).
Græsslåning på standpladsen påhviler lejeren. Slåmaskiner kan lejes
i receptionen. Afskæring af træer og buske må kun ske efter aftale
med lejrchefen.
Hunde er meget velkomne. Hunde skal altid føres og stå i snor. Vi
henstiller til, at hunde ikke står og gør (tænk på din nabo). Vi har
2 toiletområder til hunde + 1 vaskerum. Brug dette og overhold
ellers reglerne angående hunde. Vi har hundeposer til fri afhentning i
receptionen. Hunde er ikke tilladte i servicebygningerne.
Find alle vores regler på www.922.dk eller spørg i receptionen.

BETALING AF SÆSON:
Ved reservation betales 1. rate på DKK 500,-/1000,1. september 2017 betales 2. rate :
Forårsplads DKK 1.000,- / Helårsplads DKK 2.000,Restbeløbet betales ved ankomst (dog senest 1. april)
Mulighed 2 (gælder kun helsæson)
Her betales halvdelen af sæsonpladsen ved ankomst (dog senest
1. april) og 2. havldel betales senest d. 2. juli 2018 (tillæg DKK 500,-)
Mulighed 3
Her betales DKK 1.500,-/md med start 1. oktober 2017.
Restbeløb betales 2. juli 2018 (uden gebur)

www.922.dk +45 98588032
www.922.DK +45 9858 8032

Opgradering fra forårsplads til helsæson efter 30. april vil
koste DKK 300,- i administrationsgebyr.

