
 

 

Campingsæson 2019 på Saltum Strand Camping 
Husk – vi har åbent til og med efterårsferien. 

 

Kategori A: Hel Sæson fra den 1. april – 20. oktober 2019 kr. 9.495,- 

Udvalgte pladser 401-408, 415-422 kr. 6.495,- 
Gebyr for opsætning/nedtagning og vedligeholdelse af måler kr. 150,- 

El efter måler afregnes med kr. 3,25 pr. kwt. Minimum kr. 325,- 

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 2018. Den 1. 

marts 2019 betales kr. 5.000,- og den 1. juni 2019 betales kr. 2.495,-  

 

Kategori B: For Sæson fra den 1. april – 29. juni 2019 kr. 3.295,- 

Udvalgte pladser fra kr. 2.495,- 
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 2019 eller senest ved ankomst. 

 

Kategori C: Eftersæson fra den 3. august – 20. oktober 2019 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 2019 eller senest ved ankomst. 

Vinteropbevaring kr. 400,-. 

Ved ankomst tidligere end den 3. august betales overnatningsgebyr ifølge prisliste 

 

Kategori D: For-/Efter Sæson fra den 1. april – 29. juni og fra                                                  

den 3. august til den 20. oktober 2019   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 2019 eller senest ved ankomst. 

Vinteropbevaring kr. 400,-. 

Ved ankomst tidligere end den 3. august betales overnatningsgebyr ifølge prisliste 

 

 

 


