Sæson Priser 2019 / 2020
Pladsen er åben fra d. 28/3 – 20/9 - men er åben hele efteråret og vinteren for sæsongæster…
Alle sæsonpladser er inkl. Mor, far og hjemmeboende børn u/18 år og der er mulighed for tilkøb af
flere personer (kun familie) WIFI og brusebad er gratis, bad dog mod betaling i vintersæson i
familierum. GRATIS overnattende børnebørn u/forældre
FOR OG SOMMER SÆSON
(28. marts – 18. oktober 2020)

11.500,- - GUL PRIS 9.995,- (udvalgte pladser)

Strøm tilslutning inkl. 100 Kwh
575,Hund
300,Gæstekort (5 pers/dag)
450,Tilkøb ekstra voksen (kun familie)
1.000,Tilkøb ekstra barn (kun familie)
600,Tillæg blå Vandplads 1’ række
750,Tillæg blå Vandplads 2’ række
500,Tillæg XXL plads 1’ række
4.500,Tillæg XXL plads 2’ række
4.000,---------------------------------------------------------------------FOR SÆSON
5.250,- - GUL PRIS 4.495,- (udvalgte pladser)
(28. marts – 28. juni 2020)

Strøm tilslutning inkl. 100 Kwh
575,Hund
200,Gæstekort (5 pers/dag)
300,Tilkøb uge 27 / -50% rabat på overnatninger
Tilkøb uge 28 / -25% rabat på overnatninger
Tillæg blå Vandplads 1’ række
375Tillæg blå Vandplads 2’ række
250,Tillæg XXL plads 1’ række
1.500,Tillæg XXL plads 2’ række
1.000,---------------------------------------------------------------------SOMMER SÆSON - - NYHED - 8.395,(28. juni – 18. oktober 2020)

Strøm tilslutning
575,Hund
200,Gæstekort (5 pers/dag)
300,---------------------------------------------------------------------Odder Strand Camping 1. august 2019

SEN SOMMER SÆSON

3.495,- --SPAR 50% - BOOK inden 1. maj--

(2. august – 18. oktober 2020)

Strøm tilslutning inkl. 100 Kwh
575,Hund
200,Gæstekort (5 pers/dag)
200,Tilkøb uge 31 / -25% rabat på overnatninger
---------------------------------------------------------------------VINTER SÆSON

3.400,-

Strøm tilslutning inkl. 100 Kwh
Tillæg XXL plads 1’ række
Tillæg XXL plads 2’ række

575,- (betales ikke i forlængelse af for og sen Sommerplads)
1.100,600,-

(20. september – 27. marts 2021)

Vognen må benyttes i alle weekender og ferie perioder i vintersæsonen
Reception og Butik lukker samtidig med for og sommersæson i september.
Vi kan selvfølgelig altid træffes på mail eller telefon.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------OPBEVARING
Opbevaring af vogn/båd plads 2- 6 – vi henter og bringer
Opbevaring af gulv – vi henter og bringer

1.000,300,-

Strøm koster 3.75,- pr/kwh og afregnes hver 3 mdr.
Delt eller månedsbetaling
Sæsonpladser betales ved ankomst, alternativt tilbydes delt eller månedsbetaling.
Delt sæsonbetaling (kun Hel og fastboende) – oprettelse gebyr
1 rate ved ankomst og anden rate senest 1. Juni

600,-

Bemærk ved for sen betaling, betales 100,- i rykkergebyr pr. gang
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