Oplev

sammen med

Og besøg 4 fantastisk beliggende autocamper pladser:
Hillerød Camping, Blytækkervej 18, 3400 Hillerød, tlf. 48 26 48 54
Beliggende tæt på Hillerød centrum og Frederiksborg Slot, har du her alt indenfor rækkevidde og samtidig en plads, hvor lejrchef
Annette Quist har sørget for, at alle gæster får en fantastisk oplevelse i familiære rammer. Se mere på www.hillerodcamping.dk

Nivå Camping, Sølyst Alle 14, 2990 Nivå, tlf. 49 14 52 26
En perle lige ved Nivå havn og tæt på Hørsholm og kun 15 mins kørsel fra Helsingør. Pladsen er flot grupperet med sø, bakker og ikke
mindst skov tæt på pladsen. Eva og Bent vil tage imod jer med åbne arme og hér kommer I til at nyde stilheden og en pragtfuld
charmerende plads. Se mere på www.nivaacamping.dk

Dronningmølle Strandcamping, Strandkrogen 2.B., 3120 Dronningmølle, tlf. 49 71 92 90
Når I kommer til Dronningmølle Strandcamping, er det første I ser – hele den flotte strand der ligger lige forna jeres fødder og hér
passer Brian og Karina godt på jer som gæster og sørger for at I får nogle rigtig gide dage tæt på en af danmarks bedste strande. Se
mere på: www.dronningmolle.dk

Rosenholm Camping, Torpmaglevejen 58, 3390 Hundested, tlf. 47 92 30 39
Tæt på en af danmarks nye cruise havnepladser i Hundested, ligger denne hyggelige plads, hvor lejrchef Steen, hygger om sine
gæster. Pladsen ligger i et stille område, men kun 7 km fra Hundested, hvor livet nydes blandt de mange fiskerestauranter. Se mere
på www.rosenholm.dk-camp.dk

Alle 4 pladser har mulighed for tømning af spildevand og
kemisk toilet. Se priser på deres hjemmesider

Husk at reservere plads til din camper, så vil lejrcheferne
stå med åbne arme og vente på jer og HUSK at nyde de
forskellige pladser med deres meget forskellig
naturoplevelser.

Vi håber, at I nyder turen lige så meget som vi gjorde, da
vi besøgte pladserne.
Rigtig god fornøjelse og god ferie.

