
 

 

 

 

 

Campingsæson 2017 på Saltum Strand Camping 
Husk – vi har åbent til og med efterårsferien. 

 

Kategori A : Hel Sæson fra den 1. april – 22. oktober 2017 kr. 9.495,- 
Gebyr for opsætning/nedtagning og vedligeholdelse af måler kr. 150,- 

El efter måler afregnes med kr. 3,25 pr. kwt. Minimum kr. 300,- 

Deles flere familier om pladsen betales et tillæg på kr. 1.000,- pr. familie 

Prisen er gældende for én husstand med hjemmeboende børn u/18 år 

Vinteropbevaring kr. 400,-. 

Betalingsbetingelser:  

Der forudbetales kr. 2.000,- ved bestilling eller senest inden den 1. november 2016. Den 1. 

marts 2017 betales kr. 5.000,- og den 1. juni 2017 betales kr. 2.495,-  

 

Kategori B : For Sæson fra den 1. april – 24. juni 2017  kr. 3.295,- 
Gebyr for opsætning/nedtagning og vedligeholdelse af måler kr. 150,- 

El efter måler afregnes med kr. 3,25 pr. kwt. Minimum kr. 100,- 

Deles flere familier om pladsen betales et tillæg på kr. 500,- pr. familie 

Prisen er gældende for én husstand med hjemmeboende børn u/18 år 

Betaling 1. marts 2017 eller senest ved ankomst. 

 

Kategori C : Eftersæson fra den 5. august – 22. oktober 2017 kr. 1.995,- 
Gebyr for opsætning/nedtagning og vedligeholdelse af måler kr. 150,- 

El efter måler afregnes med kr. 3,25 pr. kwt. Minimum kr. 100,- 

Deles flere familier om pladsen betales et tillæg på kr. 500,- pr. familie 

Prisen er gældende for én husstand med hjemmeboende børn u/18 år 

Betaling 1. marts 2017 eller senest ved ankomst. 

Vinteropbevaring kr. 400,-. 

Ved ankomst tidligere end den 5. august betales overnatningsgebyr ifølge prisliste 

 

Kategori D : For-/Efter Sæson fra den 1. april – 24. juni og fra                                                  

den 5. august til den 22. oktober 2017   kr. 4.595,- 
Gebyr for opsætning/nedtagning og vedligeholdelse af måler kr. 150,- 

El efter måler afregnes med kr. 3,25 pr. kwt. Minimum kr. 100,- 

Deles flere familier om pladsen betales et tillæg på kr. 1.000,- pr. familie 

Prisen er gældende for én husstand med hjemmeboende børn u/18 år 

Betaling 1. marts 2017 eller senest ved ankomst. 

Vinteropbevaring kr. 400,-. 

Ved ankomst tidligere end den 5. august betales overnatningsgebyr ifølge prisliste 

 

 



 

 

 

Fælles for faste pladser: 
 

• Campingrådets ordensreglement : 

• Alle biler der tilhører enheden skal parkeres på enheden eller på P-pladser  

• Hunde er velkomne, men skal altid føres i snor på hele pladsen 

• Der må opsættes max. 4 meter læsejl pr. enhed 

• Ground-cover/teltunderlag må ikke gå ud over kanten ved fortelt 

• Der må ikke opsættes faste hegn – hunden skal holdes i snor på enheden 

• Der må ikke lægges fliser på enheden 

• Der må ikke opsættes bede, stauder eller anden bevoksning på enheden 

• Gæsters biler skal parkeres udenfor pladsen eller efter aftale 

• Dagsgæster skal altid anmeldes i receptionen 

• Dagsgæster skal forlade pladsen senest kl. 22.00 

• Overnattende gæster betaler overnatningsgebyr efter prisliste 

 

Affaldshåndtering: 
 

De senere år har der været en tendens til at campingpladsen er modtager af affaldselementer 

som tilhører genbrugspladser. Vi har modtaget mikroovne, fjernsyn, gulvtæpper, cykler, små 

og store webergrills, store gasgrills på hjul med sidebord, fortelte med stænger, parasoller 

med parasolfødder op til 100 kg., stole og borde i assorterede campingmodeller, inventar fra 

køkkener og meget meget mere.   

 

Det siger sig selv at campingpladsen ikke er i stand til at modtage denne form for affald. 

Derfor kan vi ikke tilbyde at modtage affald som tilhører genbrugspladserne, men henviser til 

genbrugspladserne i området.  

 

Inkluderet i prisen: 
 

• Fri benyttelse af pladsens aktiviteter, dog betales for tennisbolde og minigolf 

• Dagsgæster til pladsens gæster er gratis, skal altid anmeldes i receptionen 

 

 

’Loen’ kan lejes efter aftale for kr. 2.000,- 

Opholdsstuen kan lånes efter aftale for kr. 25,-/gæst 


