Hytte Haderup Camping 2021
Hytte pris (inkl. 20 kr. i standplads)

pr. døgn

295,- kr.

Hytte pris i uge 24 - 31

pr. døgn

395,- kr.

+ Pr. Voksne (fra 12 år)

pr. døgn

60,- kr.

+ Pr. Barn fra 6-11 år

pr. døgn

25,- kr.

+ Pr. Barn fra 0-5 år

gratis

+ Elforbrug

pr. døgn

25,- kr.

+ Miljøafgift

pr. døgn

15,- kr.

Det er muligt at betale med

700 630

På ankomstdagen er hytten klar kl.14
På afrejsedagen skal hytten være ryddet og rengjort kl.12
Ønskes der at købes slutrengøring, bestilles det i
informationen eller ved Klaus Johansen. Pris: 400,- kr.

Kontaktperson:
Klaus Johansen

Mobilnr.: 24 62 59 23
Mail: hytter@haderupcamping.dk

Husdyr er ikke tilladte i campinghytterne.

Ordensregler på Haderup Camping:
✔
✔
✔
✔

Unødvendig kørsel på cåmpingplådsen bør undgås.
Højeste håstighed er 10 km/t.
Ingen kørsel på plådsen mellem kl. 22.00 og 07.00.
Hunde skål føres i snor og luftes uden for plådsen.
✔ Øl, vin og spiritus må ikke nydes på plådsen (ifølge
gældende servitutter).
✔ Al åffåld åfleveres i sække / poser, der er bundet, i den
store contåiner ovenfor plådsen.
Under stævner er
der også skråldespånde på plådsen.
✔ Overtrædelse åf ordensregler eller ledelsens ånvisning
kån medføre bortvisning. Lejrchefen er øverste
myndighed.
✔ Enhver er ånsvårlig for den skåde der evt. forvoldes, og
ophold på plådsen er på eget ånsvår.
✔ Spildevånd må ikke hældes i (overflåde)ristene på
plådsen.

Der skal være ro kl. 23.00 – 07.00!!!
Håderup Cåmping er en offentlig cåmpingplåds, så ålle er
fælles om åt opretholde nåttero. Stilfærdig hygge er dejligt
– ellers træk indenfor / længere væk frå åndre cåmpister.

Haderup Camping er bil fri område !!!!
Aflæsning og pålæsning er naturligvis tilladt.

Velkommen i Hytterne
Haderup Camping

Alle hytter er udstyret med terrasse m/havemøbler.
Indvendig med el, lys, varme, kogeplader, køleskab,
kaffemaskine, køkkengrej, dyner/puder til 4 personer,
service til 8 personer m.v.

HUSK: Sengelinned, håndklæder, viskestykker,
klude samt rengøringsmidler.

Bilen parkeres på P-pladsen.
Se i øvrigt på hjemmeside: haderupcamping.dk

Jens Jensens Anlæg
Jens Jensens vej 2
7540 Haderup

