
Sæsonplads priser 2018 
Svalereden Camping og Hytteby, Frederikshavnsvej 112 b, 9900 Frederikshavn 
Tlf. 98461937            www.svaleredencamping.dk               info@svaleredencamping.dk 
 
 

Sæsonplads i perioden 23/3-23/9: (kan benyttes alle dage) 
Nr. 5 – 84   kr.10.600 
Nr. 86-175   kr.10.900 
Nr. 201-264    kr.11.900  
Betaling: Ved betaling fuldt ud ved ankomsten, dog senest 7. april 2018 gives der et gæstekort i rabat (værdi kr. 500,-), eller 
en kontantrabat på kr. 300,-. Alternativt kan betalingen deles således, at halvdelen betales inden 7/4 og restbeløbet senest 
15/6. 

 

Forsæson i perioden 23/3 – 1/7 (kan benyttes alle dage) 
Nr. 5-175   kr. 4.400 
Nr. 201-264   kr. 4.650 
Betaling: Fuldt ud ved ankomsten, dog senest 7. april 2018.  

 

For-og eftersæson i perioden 23/3-1/7 og 4/8-23/9: (kan benyttes alle dage) 
Nr. 5-175   kr. 6.200 ( kr.7.200 hvis pladsen ønskes anvendt fra 29/7 ) 
Nr. 201-264   kr. 6.800 (kr. 7.800 hvis pladsen ønskes anvendt fra 29/7)  
Betaling: Fuldt ud ved ankomsten, dog senest 7. april 2018. 

 

Eftersæson i perioden 4/8 – 23/9: (kan benyttes alle dage) 
Nr. 5-175   kr. 2.300    (kr. 3.250 hvis pladsen ønskes anvendt fra 29/7)  
Nr. 201-264   kr. 2.600 (kr. 3.600 hvis pladsen ønskes anvendt fra 29/7 ) 
Betaling: Fuldt ud ved ankomsten, dog senest 9. august 2018. 

 

Vintercamping i perioden 1/10-2018 til 24/3-2019:   
Brugsret i alle weekender (fredag til søndag) samt efterårsferie, juleferie og vinterferie:  kr. 3.250 
Eller max. 12 overnatninger, gælder for vores helsæson campister samt på udvalgte pladser: kr. 2.045 
Betaling: Fuldt ud ved ankomsten, dog senest 10. oktober 2018. 

 

Vinteropbevaring af campingvogn/gulv og køleskabe i perioden 1/10-2018 til 24/03-2019: 
Campingvogn incl. gulv/opbevaringstelt:  kr. 750,- 
Gulv alene     kr. 350,- 
Opbevaring af køleskab   kr. 100,- 
Bemærk, at campingvogn og gulv ikke kan påregne at blive liggende på samme plads, hvis denne skal anvendes til 
vintercamping. 
Betaling: Senest 1. oktober 2018.  

 
Diverse tillæg / priser: 
  Hel sæson Forsæson For/eftersæson       Eftersæson      Vintercamping    
Tilslutningsgebyr strøm 300 200 250      100     0 
Gæstekort  500 300 350      150     100 
Strømpris pr. kwh 3,00 3,00 3,00       3,00     3,00  
Dagsbesøg gæster voksne/børn 15 15 15       15     15 
Tillæg familieplads  1.400 700 900       500  
(2 fam. om samme plads) 
Depositum (acontoindbetaling) 1.000 500 500        0      0  
 
Tilkøb af ekstra uger til sæsonpladserne. Priserne er excl. Strøm. 

Pladserne nr. 5-175: Pladserne nr. 201-264:  
Uge 27 i perioden 30/6-7/7 kr. 800   kr. 950  
Bemærk: Det er ikke alle pladser der er mulighed for at tilkøbe ekstra uger. Få nærmere information hos lejrchefen. 
 
Betalingsbetingelser: 
Der udsendes bekræftelse primo januar 2018 tillige med opkrævning af acontobeløb. Betales senest 31. januar 2018. Ved 
manglende indbetaling udsendes rykkerskrivelse (rykkergebyr kr. 100,00). Forsat manglende reaktion/indbetaling medfører, 
at pladsreservationen annulleres. Annullering af reservation 0 –14 dage før sæsonstart medfører tab af indbetalt 
acontobeløb. Ved annullering senest 14 dage før sæson start, tilbagebetales halvdelen af det indbetalte acontobeløb. 

 

http://www.svaleredencamping.dk/


 
 

Reglement for sæsonpladser og generelle oplysninger: 
Sæsonafslutning: 
Ved sæsonafslutning efterlades pladsen i pæn og ryddelig stand. Bemærk, at affaldscontainerne kun er til alm. køkkenaffald. 
Strømforbrug afregnes, og det udleverede bomkort tilbageleveres. Sæsonpladserne skal være ryddet og klargjort senest ved 
sæsonpladsens udløb. 
Vinteropbevaring:  
Ved vinteropbevaring skal forteltet være pakket sammen, og pladsen skal være ryddet. Der må ikke sættes vinterfortelt op, da 
vognen ikke må benyttes om vinteren. Ønskes benyttelse af campingvogn/opsætning af vinterfortelt, må der i stedet for 
vinteropbevaring købes en vintercamping. Gulve og vinteropbevarede campingvogne kan ikke generelt tilbydes at forblive på  
samme plads, hvis pladsen skal benyttes til udlejning til vintercamping. Kontakt lejrchefen for nærmere afklaring. 
Pladsen skal til enhver tid være ryddelig. Man skal selv holde græsset omkring vogn og fortelt. BEMÆRK, som hovedregel 
må der ikke udefra kunne ses forskel på, om det er en turistplads eller en sæsonplads. 
Afbestilling af plads:    Skal ske senest 31. januar. Bemærk, at udeblivelse af indbetaling af depositum/acontobeløb på reserverede 
sæsonpladser, medfører annullering af sæsonpladsen. 
Strømreglement: 
Når vognen er ubeboet tilrådes det, at frakoble strømmen (tømme køleskabe m.m.) 
Benyttelse og reservation af sæsonplads:        

 En fast plads må benyttes af “kernefamilien”, dvs. ægtefælle/samlever og børn under 18 år, eller bedsteforældre og børnebørn 
under 18 år. Andre personer betragtes som gæster. 

 Ved bortrejse i perioden uge 29 og 30 ydes kr. 375,00 i rabat pr. uge. Skal på forhånd være aftalt med campingpladsen senest  
1. maj. Pladsen skal være ryddet og klargjort til udlejning, før end der kan ydes en godtgørelse. 

 Anvendes campingvognen til udlejning, skal gæsterne/turisterne betale almindelig overnatningsgebyr.                     

 Ønskes samme plads til næste sæson, skal den reserveres senest ved sæsonens afslutning. Der kan reserveres forsæsonpladser,  
for-og eftersæsonpladser og hel sæsonplads. BEMÆRK, at der ved videresalg af campingvognen ikke pr. automatik kan påregnes 
at pladsen kan overtages af køber! 

 Retten til en reserveret plads bortfalder, hvis man ikke overholder betalingsfristerne.  
 
Indretning/orden: 

 Som hovedregel (og som præciseret i campingreglementet) må der ikke udefra kunne ses forskel på, om det er en turistplads  
eller en sæsonplads. Det betyder, at man skal være særlig opmærksom på dette forhold, når man indretter sig på sæsonpladsen.  
Hegn, skure m.m. er som tidligere naturligvis heller ikke tilladt. Endvidere kan opsætning af pavilloner ikke tillades, da disse 
desuden i de fleste tilfælde tillige vil hindre en overholdelse af ”3-meter reglen”. Tv-antenner/paraboler skal placeres på vognen.  

 Pladsen skal til enhver tid være ryddelig. Man skal selv holde græsset omkring vogn og fortelt. Plæneklipper og plænesaks 
kan lånes i informationen. Holdes græsset ikke, klipper vi omkring vognen, og der pålægges gebyr kr. 75,- pr. gang. 

 Efter kl. 23.00 er al kørsel på pladsen, musik og højrøstet tale ikke tilladt. 
 
Hunde: 

 Hunde er velkomne, men skal være i kort line og luftes uden for pladsen og naturligvis ikke på boldbanen og stien til havet. 
“Sker uheldet” skal hundens efterladenskaber fjernes med det samme. Af samme grund henstiller vi, at luftning af hunde bliver 
foretaget af voksne personer, og ikke af mindre børn ! Lad ikke jeres hunde være alene i fortelt/ 
campingvognen - og husk: En gøende hund og/eller en løsgående hund er til stor gene for de omkringliggende gæster. 
Brandreglement: 

 Af brandtekniske hensyn skal der altid være mindst 3 meter i mellem vognene.  Ved placering af vognen, skal man iagttage, at 
man ikke kommer til at ”indeklemme”  pladsen ved siden af.  Er der tvivlsspørgsmål omkring campingvognes placering på pladsen, 
 så kontakt lejrchefen forinden der opsættes fortelt m.m.  
 
Parkering af biler og kørsel på pladsen:  

 Kun en bil pr. enhed. Hvis der ikke plads til bilen på ens pladsenhed, skal parkering foretages på gæsteparkeringen. Det  
er ikke tilladt at parkere bilen på en ubenyttet pladsenhed, da det er til stor gene for de turister vi sender hen på det, som vi tror er 
en ledig plads.  
HUSK: Motion er sundt, spar bilkørslen til toiletbygningerne og butikken (det er godt for miljøet) tag i stedet cyklen eller brug 
benene (det er godt for din sundhed). Derfor skal kørsel på pladsen indskrænkes til det mest nødvendige, og altid foregå i 
”skridttempo.” 
Vintercamping: 
Kørsel på området skal begrænses mest muligt af hensyn til græsarealerne. Det kan i perioder blive nødvendigt at parkere bilen 
på gæsteparkeringen. 
Spildevand fra opvask/håndvask:  
Skal føres i ”beholder”. Må ikke udledes i jorden.  
 

SVALEREDEN CAMPING – TLF. 98 46 19 37 WWW.SVALEREDENCAMPING.DK 


