
FIRMAPRISER 2022 
Alle priser er inkl. el og obligatorisk slutrengøring. 
(Alle priser er mindstepriser i DKK)  

 
     
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Egen vogn på grus 
 

Ekskl. forbrug 

Minihytte 
 

Max 4 pers. 

Vadehavshytte 
 

Max 4 pers. 

Komforthytte 
med spabad 
Max 4 pers. 

 

Komforthytte 
med 3 soverum 

Max 6 pers. 
 

Ribehytte 
 

Max 4 pers. 

Pr. døgn 40,- 100 pr. person 500,- 600,- 600,- 600,- 

Antal personer inkl. i pris 1 1 2 2 3 2 

Antal soverum - 1 2 2 3 2 

Antal sengepladser - 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 

1 dobbeltseng 140 cm 
2 enkelte senge 80 cm 

1 opredning i stue på sofa 

          

 

PRAKTISK OM FERIEHUSENE 

RIBE CAMPING – ÅBEN HELE ÅRET 
Se mere på www.ribecamping.dk 

 

Minihytte:  
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.  

Vadehavshytte: 
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. 

Komforthytte:  
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. 

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

PRAKTISK INFORMATION 

 INFORMATION - CAMPING 
Check-ind efter kl. 12.00 
Check-ud inden kl. 12.00  
 
 
INFORMATION - FERIEHUSE 
Check-ind efter kl. 15.00 
Check-ud inden kl. 11.00 
 
 
Ankomst og afrejse udenfor 
receptionens åbningstid skal altid 
aftales med receptionen. 

TILLÆG 
Tillæg ved weekend og helligdage                                 200,- pr. døgn 
 
Tillæg for ekstra person                               100,- pr. person pr. døgn 
 
Sengelinned inkl. håndklæde         80,- pr. sæt 
 
Wi-Fi                                                                                   Fra 30,- 
Wi-Fi i caféen                 GRATIS 
 
 
UDENDØRS SWIMMINGPOOL 
Åben fra 1/6 – 31/8 og må benyttes gratis af overnattende gæster. 
 

AFBESTILLING 
Afbestilling skal ske min. 2 dage før ankomst. 
-Ved afbestilling mindre end 2 dage før ankomst opkræves 50% for de første 2 døgn. 
-Ved afbestilling på ankomstdagen opkræves der 100% for de første 2 døgn. 
 
Afrejse før tid, varsles min. 2 dage før, ellers opkræves 100% for op til 2 dage frem. 
 
 
EKSTRA RENGØRING 
Ved behov for vask af dyne, pude mv. efter afrejse pga. manglende brug af 
sengelinned opkræves kr. 100,- pr. sæt. 
Såfremt affald ej fjernet, opvaskemaskinen ej tømt, sengelinned ej taget af eller 
efterladt opvask, opkræves kr. 50,- pr. opgave. 
 

OVERNATNING I EGEN CAMPINGVOGN:  
Check-ind efter kl. 12.00 og check-ud inden kl. 12.00  
Ankomst og afrejse udenfor receptionens åbningstid skal altid aftales med receptionen. 
 
Vi tilbyder pladser på grus, og alle er med el tilslutning samt plads til parkering af bilen. Året rundt er vores servicebygninger åbne og opvarmede, så om det blot er til et dejligt varmt bad  
efter en arbejdsdag, eller om der skal kreeres god mad og hygges med kollegaerne, så er servicebygningerne altid til rådighed.  
Strøm afregnes efter forbrug kr. 3,90/kWh.  
Brusebade kr. 8,- for 4 min. varmt vand. 
Entré i familierum kr. 5,-  
  
 

OVERNATNING I FERIEHUS:  
Check-ind efter kl. 15.00 og check-ud inden kl. 11.00  
Ankomst og afrejse udenfor receptionens åbningstid skal altid aftales med receptionen. 
 
Vi tilbyder moderne feriehuse i forskellige størrelser og de fleste med eget bad/toilet og køkken.  
Alle feriehuse har egen p-plads ved feriehuset til max 1 bil. Ved behov for parkering af flere biler henvises til parkeringspladsen udenfor bommen. 
Vi gør opmærksom på, at sengelinned SKAL benyttes ved leje af feriehuse. 
Ved afrejse efterlades feriehuset i opryddet stand, affald fjernes, service vaskes af og sættes på plads, opvaskemaskine tømmes og evt. lejet sengelinned samt håndklæder aftages og ligges på gulvet.  
Ved evt. mangler af de nævnte ting, se priser under ”Ekstra rengøring”. 
 
 

VIGTIGT – KØRSEL PÅ PLADSEN: 
Kørsel på pladsen er kun tilladt i tidsrummet kl. 07.00 – 23.00 og max 10km/time.  
Er der pga. arbejdstid eller andet behov for kørsel udenfor dette tidsrum, bedes bilen parkeres på parkeringspladsen udenfor bommen. 

FIRMAPRISER 2022 
Alle priser er inkl. el og obligatorisk slutrengøring. 
Alle priser er mindstepriser i DKK. 
Priserne justeres løbende. 


