Beskrivelse af fastligger campingvogn på plads: 148
Plads nr. vognen står på: 148
Model og årgang: Velholdt nyere udstyrsvariant
LMC Dominant 520 HTD fra 2006
Fortelt med fast gulv: Isabella Prisma. Nyt meget
stort fortelt model 2015, 4 meter bredt, 6,5
meter langt og tilsluttet 2 annex.
Udbygningsanneks fra 2015 monteret i den ene
ende (udekøkken) Udbygningsanneks fra 2015
monteret i den anden ende (2 ekstra
sovepladser på god sovesofa).
Pris: kr. 3600,- pr. uge
Antal sovepladser (og hvordan de er fordelt): 6 personer i alt. 4-5 sovepladser i
vognen fordelt med fransk dobbeltseng med plads til 2 voksne, rundsiddegruppe
foran, der kan lægges ned og giver soveplads til 2 voksne eller 3 børn. I forteltet er
der en sovesofa med 2 sovepladser.
Rygning: Ikke tilladt
Køkken: Må naturligvis bruges
Toilet: Ja stort toiletrum med toilet og håndvask mm. i vognens bagerste ende.
Bruser må ikke benyttes.
Husdyr: Ja, både i telt og campingvogn på gulvet
Dyner og puder til rådighed: Ja til 6, dog ikke betræk, som selv skal medbringes eller
lejes af udlejer.
Udstyr – herunder møbler i fortelt, mv.:
 Stort køleskab med separat fryser
 Indbygget varmt vand i vognen
 Udstyret med alle tekniske hjælpemidler, som
anvendes i et køkken
 Fuld service
 Opstillet udekøkken i fortelt
 Campingbord med stole
 Opbevaringsreoler, støvsuger og tørrestativ
 Fladskærms tv med dvd i fortelt og campingvogn
 Udendørsbord- og bænkesæt med god siddeplads
 Lille havebord med stole

 Weber gasgrill
 Parasol
 Terrassevarmer
Gastestet 2018, røg-, co2- og
flaskegasalarm + ildslukkere
Andet:
En vogn med udstyret i orden på en meget stor grund og med plads til op til 6
personer. En lækker solskinsdag på Hasmark Strand Camping kan nydes fra morgen
til aften, da vognen er placeret helt rigtig i forhold til solen. "Sunny side of the
river" Tæt, men ikke for tæt, på butik, borgplads, badeland, boldbane, legeplads,
servicebygning m/ bad, toilet, køkken m.m.
Tilkøb af slutrengøring kr. 500,- og/eller toilettømning kr. 350,-.
Supplerende ekstraydelser, f.eks. dynebetræk kr. 125 pr. sæt, TV-pakke kr. 100,efter nærmere aftale med udlejer.

