LEJRSKOLE 2022
(Alle priser er mindstepriser i DKK)

Minihytte

Vadehavshytte

Komforthytte
med 2 soverum

Komforthytte
med 3 soverum

4 pers.

4 pers.

Pr. døgn
Uge 2 - påske
Uge 43 - 50

100,- pr. elev inkl.
rengøring og brusebade

450,- inkl. el
Ekskl. rengøring

500,- inkl. el
Ekskl. rengøring

500,- inkl. el
Ekskl. rengøring

Pr. døgn
Efter påske - uge 25
Uge 33 - 41

100,- pr. elev inkl.
rengøring og brusebade

550,- inkl. el
Ekskl. rengøring

600,- inkl. el
Ekskl. rengøring

600,- inkl. el
Ekskl. rengøring

Antal personer inkl. i pris

1

4

4

6

Antal soverum

1

2

2

3

2 køjesenge 80 cm

1 dobbeltseng 140 cm
1 dobbeltseng 140 cm
1 opredning i stue på sofa

1 dobbeltseng 140 cm
2 enkelte senge 80 cm
1 opredning i stue på sofa

1 dobbeltseng 140 cm
2 enkelte senge 80 cm
1 køjeseng 80 cm
1 opredning i stue på sofa

Antal sengepladser

INFORMATION
Check-ind efter kl. 15.00
Check-ud inden kl. 11.00

TILLÆG
Obligatorisk slutrengøring ved 1 - 2 døgn
Obligatorisk slutrengøring ved 3 og flere døgn

UDENDØRS SWIMMINGPOOL
Er åben fra 1/6 – 31/8 og
opvarmet til ca. 25 grader.
Må benyttes gratis på eget
ansvar, men der SKAL
minimum være én lærer til stede.

Tillæg for én ekstra person pr. feriehus
Linnedpakke inkl. håndklæde

250,450,100,- pr. døgn
80,- pr. sæt

Wi-Fi i feriehus
Wi-Fi i caféen

Fra 30,GRATIS

4 pers.

6 pers.

AFBESTILLING
Ved bekræftelse af tilbud, er bookingen bindende, og opkrævning sendes.
Afbestilling skal varsles mindst 16 uger før ankomst.
•
•

Afbestilling mellem 8 - 15 uger før ankomst, hæfter skolen med 50% af
det bekræftede beløb.
Afbestilling senere end 8 uger før ankomst, hæfter skolen med 100 % af
det bekræftede beløb.

Afbestilling af enkelte elever senere end 1 uge før ankomst betales fuldt beløb for eleven.
I særlige tilfælde et det muligt at flytte lejrskoleopholdet til et senere tidspunkt – dette
vurderes enkeltvis. Der betales et administrationsgebyr på 250,- ved refundering.

PRAKTISK OM FERIEHUSENE
oOINFORMATION
Minihytte:

Vadehavshytte:

Komforthytte:

2 køjesenge, dyner og puder, sofabord, garderobe, terrasse
med cafébord og 2 stole.
Toilet og køkken er placeret i servicebygningerne.
Servicekasse til 4 personer kan lånes i receptionen efter aftale.

Fuldt udstyret køkken med spiseplads, stue med sovesofa
og TV, toilet og bad, 2 soveværelser med dobbeltseng,
dyner og puder og overdækket terrasse med havemøbler.

Fuldt udstyret køkken med spiseplads, stue med sovesofa og
TV, toilet og bad, 2 eller 3 soveværelser, dyner og puder,
overdækket- og tagterrasse med havemøbler.

4 + 1 personer

4 personer

4 + 1 personer eller 6 + 1 personer

OVERNAT I TELT

Medbringer I jeres egne telte, er det muligt at bo tæt ved vores servicebygninger.
Her følges gældende overnatningspriser – kontakt os på info@ribecamping.dk eller +45 75 71 07 77 for et overslag til jeres gruppe.

FORPLEJNING

Med forbehold for prisændringer.
Morgenbuffet

45,- pr. person

Sandwich + 1 flaske vand

45,- pr. person

Aftensmad elever (til 7. kl.)

60,- pr. person

Aftensmad voksne (fra 8. kl.)

85,- pr. person

OPHOLDSRUM
Fælleslokale m. plads til 60 personer

Uden beregning

Servicebygninger med fælleskøkken

Uden beregning

TRANSPORT
Hente/bringe bagage ved toget er uden beregning (Nørremark station dog kun til 4. kl.)

Nørremark station - 1 km fra Ribe Camping
Ribe Banegård - 1,7 km fra Ribe Camping

RIBE CAMPING – VI SKABER RAMMERNE FOR ET GODT LEJRSKOLEOPHOLD
Saml inspiration til gode oplevelser på www.ribecamping.dk

