TIMEOUT TELT

VELKOMMEN TIL RIBE CAMPING
Vi tilbyder Camping, TimeOut telte, Feriehuse og Penthouse Lejlighed midt i Nationalpark Vadehavet.
Besøg Danmarks ældste by, Ribe, og oplev selv hvorfor den er blevet udnævnt til Europas smukkeste
mindre by. Hos os finder du natur og kultur i verdensklasse, lige uden for pladsen.
Vi råder samtidig over nogle af Danmarks flotteste servicebygninger og feriehuse, og lægger stor vægt
på kvalitet. Ribe Camping er kendt for sin rolige og afslappende atmosfære, personlige service, store
legeområder for børn samt rengøring i særklasse.
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PRAKTISK OM TIMEOUT TELT
ANKOMST OG AFREJSE
Check-ind fra kl. 15.00
Check-ud inden kl. 10.00
Afrejse udenfor receptionens åbningstid aftales med receptionen senest dagen før afrejse.
Husk at forlade TimeOut teltet opryddet, tømme affald, og aftage evt. lejet sengelinned.

HUSDYR
Husdyr er tilladt i alle TimeOut telte mod betaling af husdyrtillæg.
Husdyr må ikke opholde sig i senge eller møbler.

RYGNING
Rygning er ikke tilladt i TimeOut telte og servicebygninger.
Gebyr for ekstra rengøring pga. rygning kr. 3.000,-

PARKERING
Der er egen parkeringsplads ved siden af TimeOut teltet til max 1 bil.
Ved flere biler henvises til parkeringspladsen udenfor bommen.

UDLEJNING MOD BETALING
Linnedpakke inkl. håndklæde
Barneseng og barnestol
Lagen

VIL DU LÅNE EN GRILL?
Grill kan lånes gratis ved henvendelse i receptionen.
Skal afleveres rengjort.
Eventuelle fejl/mangler i TimeOut teltet – kontakt venligst receptionen.

FORTÆL OS OM DIT OPHOLD
På Ribe Camping holder vi meget af vores gæster, og vi vil gøre vores bedste for at give en god
oplevelse. Har du noget på hjertet, ris eller ros, så kig forbi receptionen – vi modtager altid gerne
forslag og ideer til, hvordan vi gør Ribe Camping til det bedste overnatningssted i Danmark.
Er vi optaget af øvrige gæster, så skriv en note til os – så ser vi nærmere på det.
Mange tak på forhånd!
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INVENTARLISTE
ANTAL

ANTAL
Flade tallerkner
Dybe tallerkner

4
4

Proptrækker
Dåseåbner

1
1

Gafler
Knive
Spiseskeer
Teskeer

4
4
4
4

Skål m. låg
Kande m. låg
Skærebræt

1
1
1

Vandglas
Krus

4
4

Gryde m. låg
Pande
Bordskåner

1
1
2

Brødkniv
Kokkekniv
Urtekniv
Skrællekniv
Saks

1
1
1
1
1

Elkedel

1

Grydeskeer
Paletkniv
Piskeris

1
1
1

Rengørings kit
Opvaskebalje
Bestikbakke
Fejebakkesæt
Tørrestativ

1
1
1
1
1

BESØG VORES HJEMMESIDE
www.ribecamping.dk
Ribe by, Nationalpark Vadehavet og Ribe Camping byder på rigtig mange events og
oplevelser for alle. Følg med på vores hjemmeside og se de mange gode tilbud, aktiviteter,
samt koncerter fordelt henover hele året.
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PLADSENS FACILITETER
KØKKEN OG OPHOLDSRUM
Køkkenfaciliteter og opholdsrum med TV kan frit benyttes og findes i bygning B, C, E og G.
I alle servicebygninger forefindes kaffemaskine, elkedel og køleskab.
I bygning B forefindes også fryseskab.

UDEKØKKEN
Benyt det flotte udekøkken i bygning F med grill, koge sektioner, håndvaske og spisepladser.
Her der er mulighed for at nyde den friske luft under madlavning og spisning.

FOR BØRN
Ribe Camping tilbyder gode faciliteter for børn. Legepladser med bl.a. hoppepude, boldbane,
klatretårn og mini Mooncar bane – som må benyttes i tidsrummet fra kl. 09.00 – 21.00.
I bygning B findes et indendørs rum, hvor både store og små kan slappe af med spil og hygge.
Hvis der skal ske lidt ekstra, kan de store Mooncars mod betaling lejes i receptionen.
Udendørs bordtennis kan frit benyttes – bolde og bordtennisbat udleveres i receptionen.
I bygning E og G er der lavet børnebaderum med små toiletter, badefaciliteter og et stemningsfyldt
akvarium med fisk i bygning G – helt klart et besøg værd.

UDENDØRS OPVARMET SWIMMINGPOOL
Swimmingpoolen er åben fra 1. juni – 31. august og kan gratis benyttes af overnattede gæster.
Dagsgæster køber billet i receptionen.

LEJE AF LOKALER
Ønsker i et fælleslokale i forbindelse med større grupper eller træf, så er det muligt at leje
nogle af vores lokaler mod betaling – aftales med receptionen.

FØLG OS PÅ FACEBOOK OG INSTAGRAM
Følg os på Facebook og få besked om nyheder og gode tilbud.

Del dine allerbedste øjeblikke på Ribe Camping.
Tag @ribecamping på dit billede og brug #ribecamping

RIBE CAMPING ● FARUPVEJ 2, 6760 RIBE ● INFO@RIBECAMPING.DK ● TLF +45 75 41 07 77

ANDET PRAKTISK
BAD OG VASKERI
Ved ankomst udleveres et kort til bommen, som også benyttes til brusebad i bygning C, E og G.
For hvert brusebad trækkes 8 kr. for 4 min. varmt vand på kortet og
ved anvendelse af familierum trækkes yderligere 5 kr. for entré.
Ved afrejse returneres kortene til receptionen og der betales for brusebad.
Kortet benyttes også til vaskemaskine og tørretumbler i bygning C og E.
Vaskemaskine 30 kr. inkl. sæbe og skyllemiddel. Tørretumbler 20 kr. pr. maskine.

BESTILLING AF MORGENBRØD
Det anbefales at forudbestille morgenbrød dagen inden og senest 1 time før receptionen lukker.
I højsæson og på helligdage bages altid lidt ekstra, men specielle ønsker og store bestillinger
kan kun garanteres ved forudbestilling.

KØRSEL PÅ PLADSEN
Af hensyn til øvrige gæster, er det ikke tilladt at køre i bil på pladsen kl. 23.00 – 07.00.
Bommen til pladsen er ligeledes lukket for gennemkørsel kl. 23.00 – 07.00.
Husk - hastighedsgrænsen på pladsen er 10 km/t.

WIFI
Vi tilbyder trådløst internet på hele pladsen. Adgangskode købes i receptionen.

VIL DU LÅNE EN STØVSUGER?
Støvsuger kan lånes gratis ved henvendelse i receptionen.

HJERTESTARTER
Hjertestarter forefindes i køkkenet i bygning E

VIGTIGE TELEFONNUMRE
Alarmcentralen
Politi
Lægevagten

112
114
+45 70 11 07 07
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ATTRAKTIONER
RIBE DOMKIRKE

RIBE MIDDELALDERBY

SKIBBROEN

RIBERHUS SLOTSBANKE

DET GAMLE RÅDHUS

MUSEET RIBES VIKINGER

JACOB
A. RISS MUSEUM
ELITEWEEKEND

HEX! MUSEUM OF WITCH HUNT

RIBE KUNSTMUSEUM

VÆGTERRUNDGANG

BYVANDRING I RIBE

RIBE PLANTAGE

MINI DYREHAVEN - RIBELUND

SCT. CATHARINÆ KIRKE

RIBE SVØMMEBAD

ATTRAKTIONER
RIBE BRYGHUS

RIBE VIKINGECENTER

VESTER VEDSTED VINGÅRD

KAMMERSLUSEN

VADEHAVSCENTRET

NATIONALPARKEN VADEHAVET

SORT SOL
ELITEWEEKEND

SÆL SAFARI

ØSTERS SAFARI

TRAKTORBUS TIL MANDØ

MANDØ

MANDØPIGEN - TURBÅD

BENEFITS FOR YOU
På www.benefitsforyou.dk kan du udforske vores udvalgte
oplevelser og få adgang til reducerede priser og andre fordele.
Fordelsrabatten gælder hele familien, medmindre andet er angivet.

”Benefits for you” udleveres gratis til alle overnattende gæster på Ribe Camping.

