INFORMATION
Affald skal sorteres i henhold til opslag i affaldsrummet. Skraldespande på pladsen er kun til småt
brændbart.
Betaling er muligt kontant (DKK eller Euro), med MobilePay eller med følgende kort: Visa, Visa
Electron, Mastercard, Maestro, V pay, JCB, American Express, Diners, Discover, China Union Pay.
Transaktioner med mobile Wallets er muligt med Apple, Samsung og Google Pay.
Brand. Ring 112 og kontakt derefter receptionen / personalet. Der er slukningsmateriel på pladsen
og ved hovedbygningen. Se oversigtskort over pladsen, og orienter dig om, hvor den nærmeste
slukker er. Der er afstandskrav på 3 meter mellem campingenheder.
Bøger eller DVD´er kan byttes, lånes eller købes i fælleskøkkenet.
Campingtoilet kan rengøres ved udendørsvasken i affaldsrummet.
Dagsgæster er velkomne mod betaling. Gæster der opholder sig efter kl. 23, betragtes som
overnattende gæster, og skal indskrives i receptionen.
Drikkevand tappes fra haner på pladsen eller i hovedbygningen. Se oversigtstegning for nærmeste
post.
Festsalen kan lejes til private arrangementer.
Fælleskøkken og spiserum befinder sig i kælderen i hovedbygningen.
Grill. Der må kun anvendes engangsgrill på de dertil indrettede steder. Der kan købes grillkul og
engangsgrill i receptionen. Kuglegrill kan lånes i receptionen mod depositum på 100 kr., og grillen
skal tilbageleveres rengjort for at få depositum retur.
Handicapforhold er endnu ikke optimale. Der er trapper til køkken-, toiletter- og badefaciliteter.
Hunde på pladsen er velkomne. Der må medbringes hunde i private campingvogne, ved leje af
hytte A samt shelter 3. Hunde skal føres i snor på pladsen og derudover luftes uden for pladsen.
Hvis uheldet er ude skal der selvfølgelig samles op. Hunde må ikke medbringes i hovedbygningen
eller i receptionen.
Kiosken (i receptionen) er åben hver dag fra 1. juni til 1. september kl. 08 - 11 og 14 - 17. Uden for
åbningstid ring på telefonnummer + 45 8181 6300.
Kommunens kontaktoplysninger: Sønderborg Kommune, Rådhustorvet 10, 6400 Sønderborg, tlf.
+45 8872 6400.
Kørsel på pladsen må af hensyn til andre gæster ikke forekomme mellem kl. 22 og 08. Parkering i
dette tidsrum ved hovedbygningen. Hastighedsbegrænsning på pladsen er 10 km/t.
Levende lys og fakler skal af hensyn til brandfare opsættes og anvendes med forsigtighed og under
opsyn.

Morgenmad kan købes i receptionen fra 1. juni til 1. september mellem kl. 08 og 10. Hvis man
ønsker morgenmad udenfor dette tidsrum aftales det med køkkenet dagen før.
Oversigtskort hænger ved receptionen.
Receptionen er åben hver dag fra 1. juni til 1. september kl. 08 - 11 og 14 – 17. Uden for åbningstid
ring på telefonnummer + 45 8181 6300.
Ro. Af hensyn til andre gæster skal der være ro på pladsen mellem kl. 22 og 07 i hverdagene, og
mellem kl. 23 og 08 i weekender og på helligdage.
Take-away kan hentes i lugen ud mod vejen tirsdag til søndag mellem kl. 17 og 20. Der serveres
dagens ret, og menuen kan ses i receptionen eller på vores Facebook side. Maden kan også nydes i
caféen i åbningstiden eller i fælleskøkkenet.
Tjek ind med egen campingvogn kan ske fra kl. 08, såfremt der er ledige pladser. Der garanteres
indtjekning senest kl. 11. Tidspunkt for tjek ind i sheltere og hytter er fra kl. 14.
Tjek ud med egen campingvogn, hytter og sheltere skal ske senest kl. 11 på afrejsedagen.
Toiletter og bade er til rådighed i kælderen i hovedbygningen. Bad er gratis, så spar gerne på
vandet.
Vaskemaskine og tørretumbler er til rådighed i kælderen i hovedbygningen. De kan benyttes mod
betaling - følg anvisninger på skilte.
Ved ulykke eller livstruende sygdom ring 112 og kontakt derefter receptionen (+ 45 8181 6300).
Nærmeste skadestue er i Aabenraa, Kresten Philipsens Vej 15, 6200 Aabenraa (32 km). Ring +45
7011 0707 for tidsbestilling.
Vintercampering, fastligger aftale og vinteropbevaring er muligt. Spørg i receptionen.
Wi-fi er endnu ikke etableret på pladsen. Slip den digitale verden og nyd en bog eller hinanden.
Bemærk at mobiltelefoner ofte vælger tysk net, så slå evt. roaming fra.

Hvis I har spørgsmål, så kontakt endelig receptionen, tlf. + 45 8181 6300

