
CAMPINGPRISER 2021 
(Alle priser er mindstepriser i DKK) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Periode Plads  Voksen Barn (0-11 år) *El Hund 

TELTPLADS 
med el tilslutning (13A) 
 
 

 
 

40,- 
70,- 
90,- 

88,- 
88,- 
88,- 

62,- 
62,- 
62,- 

39,- / 3,90 pr. kWh 
39,- / 3,90 pr. kWh 

39,- 

25,- 
25,- 
25,- 

CAMPINGPLADS 
med el tilslutning (13A) 
 
 

 
 

40,- 
70,- 
90,- 

88,- 
88,- 
88,- 

62,- 
62,- 
62,- 

39,- / 3,90 pr. kWh 
39,- / 3,90 pr. kWh 

39,- 

25,- 
25,- 
25,- 

AUTOCAMPERPLADS 
med el tilslutning (13A) 
 
 

 
 

40,- 
70,- 
90,- 

88,- 
88,- 
88,- 

62,- 
62,- 
62,- 

39,- / 3,90 pr. kWh 
39,- / 3,90 pr. kWh 

39,- 

25,- 
25,- 
25,- 

KOMFORTPLADS 
med tilslutning til vand, afløb, antennestik, el (16A) og bord-bænkesæt 
(I perioder med frost, vil vandet være lukket.) 
 

 
 

60,- 
130,- 
170,- 

88,- 
88,- 
88,- 

62,- 
62,- 
62,- 

39,- / 3,90 pr. kWh 
39,- / 3,90 pr. kWh 

39,- 

25,- 
25,- 
25,- 

DREJSESKIVE 
med tilslutning til vand, afløb, antennestik, el (16A) og bord-bænkesæt 
(I perioder med frost, vil vandet være lukket.) 
 
 

 
 

80,- 
150,- 
190,- 

88,- 
88,- 
88,- 

62,- 
62,- 
62,- 

39,- / 3,90 pr. kWh 
39,- / 3,90 pr. kWh 

39,- 

25,- 
25,- 
25,- 

OKTOBER JANUAR FEBRUAR MARTS APRIL MAJ JUNI 
 

JULI AUGUST SEPTEMBER NOVEMBER DECEMBER 

TILKØBSPRISER 
Brusebad 4 min                                                   8,-  
Entré i familierum               5,- 
Børnebad        GRATIS 
Handicap faciliteter – Ifølge aftale med receptionen        
 
Vaskemaskine inkl. sæbe                                                 30,-  
Tørretumbler                                                20,-  
 

 INFORMATION  
Check-ind efter kl. 12.00 
Check-ud inden kl. 12.00  
 
 
I perioder er det muligt at afrejse senere,  
så længe der er afregnet inden kl. 12.00. 
-Dette aftales altid med receptionen på afrejsedagen  
inden kl. 12.00. 
 
 
Book online på www.ribecamping.dk og spar 25,- 
 
Forudbetalte ophold refunderes ikke ved afrejse før planlagt. 

AFBESTILLINGSBESKYTTELSE 
Afbestillingsbeskyttelse ved sygdom (kræver dokumentation) 
koster 4% af den samlede pris for opholdet. Skal bestilles ved 
reservation og dækker indtil kl. 12.00 dagen før booket ankomst. 
Der betales et administrationsgebyr på 250,- ved afbestilling. 
 
Fuld afbestillingsbeskyttelse koster 9% af den samlede pris for 
opholdet. Skal bestilles ved reservation og dækker indtil kl. 
12.00 dagen før booket ankomst. 
Der betales et administrationsgebyr på 250,- ved afbestilling. 
 
Ved campingophold er det også muligt at lade beløbet stå som  
et tilgodehavende i op til 2 år fra indbetalingstidspunktet. 
Muligt frem til kl. 12.00 dagen før booket ankomst. 
Der betales ingen administrationsgebyr. 
 

Hundebad                                                                      GRATIS 
Fiskerenseplads                                                GRATIS 
 
 
SWIMMINGPOOLEN ER ÅBEN FRA 1/6 – 31/8 
Overnattende gæster                                                GRATIS 
Dagsbillet                                                                           40,-  
Familieårskort                                                                   400,-  
 
 
 

Wi-Fi på pladsen                                               Fra 30,- 
Wi-Fi i caféen           GRATIS  
 
Dagsbillet – voksen                                                    15,-  
Dagsbillet – barn (0-11 år)                                                 10,- 
 
Gæsteparkering inde på pladsen                                          15,- 
 
 
 
 
 

ANKOMST UDENFOR ÅBNINGSTID 
Ved ankomst til Ribe Camping udenfor receptionens åbningstid, 
benyttes den selvbetjente check-in stander.  
-Følg skiltets anvisning som står indenfor bommen. 
 
Med forhåndsreservation  
Medbring fremsendte bekræftelse med kunde- og 
bookingnummer, som begge skal benyttes på check-in 
standeren. 
 
Uden forhåndsreservation 
Følg anvisningen på check-in standeren. I kan med fordel gå en 
tur rundt på pladsen inden I foretager en reservation. 

*El pakke pr. døgn – Afregnes efter forbrug i kolde perioder 



TILBUD 2021 
(Alle priser er mindstepriser i DKK) 
 

 

QUICKSTOP PRISER 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 

 
 
 

 Tilbud 
 

Voksen Barn (0-11 år) Plads El 
 

Hund Brusebad 

VINTERFERIE TILBUD 
12. – 28. februar 2021 
 

Fyld vognen op  
Pr. døgn KUN 149,-  

- - - 3,50 pr. kWh 25,- pr. døgn                                                                                                                                                                                                                                                                                              8,- for 4 min 

PÅSKE TILBUD 
1. – 5. april 2021 
 

Spar 25% på 
personprisen  

66,- pr. døgn 
(Tilbudspris) 

46,5,- pr. døgn 
(Tilbudspris) 

90,- pr. døgn 37,- pr. døgn 25,- pr. døgn 8,- for 4 min 

ELITEWEEKEND 
7. – 9. maj 2021 
 

Fyld vognen op 
2 døgn KUN 299,-  

- - - 37,- pr. døgn 25,- pr. døgn 8,- for 4 min 

MIDSOMMER ELITEWEEKEND 
18. – 20. juni 2021 
 

Fyld vognen op 
2 døgn KUN 399,- 

- - - 37,- pr. døgn 25,- pr. døgn 8,- for 4 min 

BEDSTEFORÆLDRE TILBUD 
25. juni – 16. juli 2021 

Børnebørn overnatter  
gratis 

88,- pr. døgn GRATIS 70,- / 90,- pr. døgn 37,- pr. døgn 25,- pr. døgn 8,- for 4 min 

ELITE HØSTWEEKEND 
3. – 5. september 2021 
 

Fyld vognen op 
2 døgn KUN 299,- 

- - - 37,- pr. døgn 25,- pr. døgn 8,- for 4 min 

 Plads El 
 

Hund Brusebad Påfyldning af vand samt 
 tømning af toilet og gråvand 

QUICKSTOP INDENFOR BOMMEN 
Gælder for 2 personer  
fra kl. 20.00 – 10.00 
 

125,- 37,- 25,-  8,- for 4 min GRATIS 

QUICKSTOP UDENFOR BOMMEN 
Gælder for 2 personer  
fra kl. 20.00 – 10.00 
 

75,- - 25,-  8,- for 4 min 50,- 

QUICKSTOP FOR TELT 
Gælder for 2 personer inkl. strøm  
fra kl. 20.00 – 10.00 
 

125,- GRATIS 25,- 8,- for 4 min - 

RIBE CAMPING – ÅBEN HELE ÅRET 
 

Se vores mange gode tilbud og aktiviteter på www.ribecamping.dk 
 

 DCU RABAT  
 
Ribe Camping tilbyder 15% rabat på 
personprisen hele året ved fremvisning af et 
gyldigt DCU campingpas ved ankomst.  

ÆLDRE SAGEN 
 
Ribe Camping tilbyder henholdsvis 10% rabat på 
hytteprisen, eller 10% rabat på personprisen i 
egen campingvogn i udvalgte perioder, ved 
fremvisning af et gyldigt medlemsbevis ved 
ankomst. 

ELITE CAMP RABATKORT 
 
Få kr. 50,- i rabat pr. nat ved dit næste besøg 
på Ribe Camping i 2021 ved at fremvise 
rabatkortet ved ankomst. Gælder kun ved 
booking i samme navn, som på den 
vedhæftede kvittering. 
 

ACSI 
 
Ribe Camping tilbyder i udvalgte perioder 
overnatning for 2 voksne, 1 hund,  
2 brusebade og 4 kWh el til 20 € pr. døgn + 
miljøafgift, ved fremvisning af et gyldigt ACSI 
rabatkort ved ankomst.  
 
   

Drejeskive: 
Drømmer du om sol i forteltet hele dagen 
– så er dette pladsen for dig.  
Med en fjernbetjening drejes pladsen let til 
den position som ønskes, samt opstilling 
af vogn og fortelt er lige så nemt som på 
en almindelig standardplads.  
Drejeskiven har el tilslutning (16A), vand, 
afløb, antennestik og bord-bænkesæt.  
Kan rumme vogne op til 6,5 meter. 

Campingplads: 
Ribe Camping tilbyder en rolig men også 
familievenlig plads med hyggelige lommer, 
individuelle pladser, høje hække samt både 
store og små pladser. 
De store komfortpladser på 160 m² har 
deres eget vand, afløb, antennestik,  
el tilslutning (16A), og bord-bænkesæt. 

Autocamperplads: 
På Ribe Camping kan du sove trygt, komme 
af med husholdningsaffald, spildevand, 
tanke rent drikkevand og selvfølgelig 
benytte pladsens øvrige 5-stjernede 
faciliteter. Ribe Camping tilbyder en dejlig 
autocamperplads, som er indrettet til at 
autocamperen står på grus, men med et 
tilknyttet græsareal eller træterrasse. 

Teltplads: 
Medbring eget telt og sov under 
stjernehimlen på Ribe Camping. Her 
tilbydes store og små teltpladser, som er 
placeret tæt på en 5-stjernede 
servicebygning med køkken, spisepladser 
bad og toilet. Ved alle teltpladser er der 
mulighed for tilslutning til el, samt der er 
flere vandstandere tæt placeret.  

RABATAFTALER  
Rabataftaler kan ikke kombineres med andre rabatter og skal ALTID meddeles/fremvises ved ankomst. 

 

PRAKTISK INFORMATION  
 


