
Udlejningspriser  2020
Typer

2 personers hytte pr. nat

Uge

Hunde er ikke tilladt i denne hytte

4 personers bjælkehytte med køjesenge pr. nat

Uge

Hunde er tilladt i denne hytte mod ekstrabetaling og obligatorisk slutrengøring

4 personers bjælkehytte med sovesofa og køjeseng pr. nat

Uge

Hunde er ikke tilladt i denne hytte

5 personers skovhytte pr. nat

Uge

Hunde er tilladt i denne hytte mod ekstrabetaling og obligatorisk slutrengøring

6 personers hytte med 1 vær og bad pr. nat

Uge

Hunde er tilladt i denne hytte mod ekstrabetaling og obligatorisk slutrengøring

8 personers hytte med 2 værelser og toilet pr. nat

Prisen er inkl. 6 personer. Uge

Hunde er ikke tilladt i denne hytte

6 personers familiehytte med 2 vær og bad - 30m2 pr. nat

Uge

Prisen i vintersæsonen er inkl. 2 personer, ekstra personer afregnes med 50 kr. pr. person pr. nat.

Hunde er tilladt i denne hytte mod ekstrabetaling og obligatorisk slutrengøring

6 personers Tårnhytte med 2 vær og bad - 25 m2 pr. nat

Uge

Prisen i vintersæsonen er inkl. 2 personer, ekstra personer afregnes med 50 kr. pr. person pr. nat.

Hunde er ikke tilladt i denne hytte

4 personers Glampingtelt pr. nat

Glampingtiltet kan lejes fra ca. 1/5 til 1/9. Uge

Hunde er tilladt i denne hytte mod ekstrabetaling og obligatorisk slutrengøring

det med småt...
Hytter/telte skal afleveres i rengjort stand, alternativt kan slutrengøring bestilles. Slutrengøring omfatter ikke opvask.

Vi gør opmærksom på, at der i udvalgte perioder er betingelser for hvilke dage, det er muligt at ankomme og afrejse på. 

Tilkøbspriser 2020
Final cleaning in cabins / tents without toilet / bathroom

Final cleaning in cabins / tents with toilet / bathroom

150 kr. 200 kr. 350 kr. 500 kr.

650 kr.450 kr.300 kr.200 kr.

7 for 6 7 for 6 7 for 6

-

-

625 kr. 525 kr. 450 kr.

1 night 2 - 3 4 - 7 8 +

Antal overnatninger

7 for 6 7 for 6 7 for 6

675 kr.

7 for 6

7 for 6 7 for 6 7 for 6 7 for 6

1.025 kr. 925 kr. 835 kr.

-

-

Ekstra personer afregnes til alm. personpris.

1.025 kr. 925 kr. 835 kr. 675 kr.

7 for 6 7 for 6 7 for 6

975 kr. 875 kr. 795 kr.

699 kr. 650 kr. 575 kr. -

-7 for 67 for 67 for 6

-750 kr.825 kr.875 kr.

7 for 6 7 for 6 7 for 6 -

500 kr. -

7 for 6 7 for 6 7 for 6 -

Høj

sæson

Mellem 

Sæson

Lav

Sæson

Vinter 

Sæson

650 kr. 575 kr. 500 kr. -

Strømforbruget måles i alle hytter/telte og der afregnes med 3,75 kr. pr. kWh. Alle priser er incl. vand, bad og antal personer som anført.

Der betales miljøtillæg for alle personer i hytter/telte. Miljøtillæg er ikke inkluderet i prisen.

-499 kr. 465 kr. 435 kr.

7 for 6 7 for 6 7 for 6 -

-7 for 67 for 67 for 6

650 kr. 575 kr.

Dagsbesøgende pr. person 20 kr.
Bad Gratis
Miljøtillæg pr. person pr. nat 10 kr.
Hund i hytter pr. nat 30 kr.
Linnedleje pr. sæt 60 kr.
Do. incl. håndklæde pr. sæt 75 kr.
Højstol 50 kr.
Baby weekendseng 50 kr.

Vaskemaskine 30 kr.
Tørretumbler 30 kr.

Wifi - 12 timer 15 kr.
Wifi - 24 timer 25 kr.
Efterfølgende 24 timer 10 kr.
Wifi hotspot i TV-stuen Gratis

Minigolf pr. voksen 50 kr.
Minigolf pr. barn 45 kr.
Minigolf med is pr. voksen 70 kr.
Minigolf med is pr. barn 65 kr.

Book online og få gratis Wifi


