Tlf: +45 75333693
Fax: +45 75333933
vorbasse@dcu.dk
www.camping-vorbasse.dk
Lejrchef: Gitte & Jan Larsen

Vorbasse Camping Aps
Drivvejen 28
6623 Vorbasse

pnh@tdcadsl.dk

Preben Niels Hansen
Adelgade 5
6740 Bramming

Vi takker for jeres plads reservation på DCU-Vorbasse camping og fremsender hermed
reservationsbevis på Booking nr: 00005252
Bemærk venligst at reservationen først er gældende fra kl. 14.00
Plads 160(ikke medlem)
4 dage

9/4-2009 - 13/4-2009 (4 dage)
Plads - 4 x dag (20,00)

80,00

80,00

2 Voksen(ikke medlem)
4 dage

9/4-2009 - 13/4-2009 (4 dage)
2 Voksen - 4 x dag (69,00)

552,00

552,00

1 Barn 0-11 år(ikke medlem)
4 dage

9/4-2009 - 13/4-2009 (4 dage)
1 Barn 0-11 år - 4 x dag (35,00)

140,00

140,00

30,00

30,00

140,00

140,00

1 Reservationsgebyr(standard)
1 El / døgn(standard)
4 dage

9/4-2009 - 13/4-2009 (4 dage)
1 El / døgn - 4 x dag (35,00)

Godt at vide inden du kommer...
OPSTILLING af telt/vogn skal være minimum 1,5m fra skelpælen. Der SKAL være 3 m mellem hver enhed.

GÆSTER er meget velkommen EFTER de har været i informationen og hente en gæstebillet. HUSK: En bil pr. enhed!
(DCU medlemmer er GRATIS mod forevisning af gyldigt campingpas/medlemsskab)
HUNDE er velkommen så længe dem holdes i snor og luftes udenfor pladsen.
MORGENBRØD kan bestilles i campingshoppen senest 30 min. før lukketid.
AFREGNING skal ske senest kl. 12:00 på AFREJESDAGEN, afregnes der senere betales der for en ekstra dag!
- ankomst senest kl. 18.00 (eller efter aftale) - afrejse senest kl. 12:00 (eller efter aftale)
SVØMMEHALLEN der ligger lige overfor pladsen er GRATIS for de gæster der bor på pladsen,
Eventuelle dagsgæster indløser billet i hallen. I fritidscenteret er der ligeledes mulighed for at bruge vores fitness rum (mod betaling &
fremvisning af medlemskab fra andet fitness center) , air hockey, billard, bordtennis og bibiotek.
Der kan lejes tid til et slag badminton i hallen og der kan ligeledes lejes tennisbaner udendørs ved siden af campingpladsen.
ALLE faciliteter, moon cars og varmt vand på pladsen er gratis.
INFORMATIONEN haråben hver dag fra 8-22 ( sieste 12-14) DOG IKKE SIESTA I PÅSKEN, PINSEN OG UGE 30
HURTIG AFTENSMAD? MES Pizzabar leverer gerne til campingpladsen eller bestil/hent mad fra vores dejlige cafeteria i hallen
REGNVEJR? Vi har udlejning af DVD film fra Dansk Udlejnings Service
TRÅDLØST INTERNET ? til egen bærbar eller computere i opholdsstuen. 4 timer for 20 kr. / 8 timer for 40 kr.
Vi beder dig medbringe dette reservationsbevis.
Med venlig hilsen & på gensyn

Gitte & Jan

