
Vildsund Camping
Den hyggelige plads i hjertet af Thy...

Prisliste 2021
Sæson: 28.03.2021 - 24.10.2021

Vi har åbent for fastliggere hele året!

Vildsund Camping . Parkvej 33A, Vildsund . DK-7700 Thisted
Tel. (+45) 92720102 . E-mail: info@vildsundcamping.dk

Internet: www.vildsundcamping.dk



Lavsæson Højsæson Campingvogne og telte
 Voksne (over 12 år) pr. nat           72,-           82,-

Børn (0 - 12 år) pr. nat           35,-           40,-

Miljøafgift pr. person pr. døgn           10,-           10,-

Pladsgebyr pr. nat           35,-           35,-

El pr. døgn           35,-           35,-

Hund (skal føres i snor og luftes udenfor pladsen)        Gratis        Gratis

Besøgskort voksen           25,-           25,-

Besøgskort barn (0 - 12 år)           10,-           10,-

Autocamper “QuickStop”    Pr. døgn    Pr. døgn
2 pers. inkl. bad og strøm (max. 2 døgn)      kr. 160,-     kr. 190,-

 

 Vaskemaskine og tørretumbler: Møntindkast (5 kr.).

I uge 30 (Vildsund Marked) skal der min. betales for 5 dage.

Kun én bil pr. plads! Gæster henvises til parkeringspladsen.

Bemærk: På hele campingpladsen gælder, at der skal være 
ro mellem kl. 23.00 og kl. 07.00.

Tom vogn: I lavsæsonen er der mulighed for at lade vognen 
stå mellem to på hinanden følgende weekender, for en fast 
pris af kr. 150,- pr. uge.
Ved udnyttelse af “tom vogn” ordning betales for min. to voksne fra fredag til søndag i begge weekender.

  
Lavsæson Højsæson 

28.03.2021 - 26.06.2021
og

09.08.2021 - 24.10.2021
27.06.2021 - 08.08.2021



Hytter Lavsæson Højsæson 

Afregning venligst ved check-in eller senest 11.00 på afrejsedagen!

Bemærk: Der er gratis WiFi på hele pladsen! 

Hyttepriserne gælder pr. uge/dag + miljøgebyr pr. person pr. dag.
Der forefindes dyner og puder i alle hytter - sengelinned medbringes!
Bemærk: Hytterne skal forlades i samme rengøringsmæssige stand 
som de modtages! I modsat fald opkræves rengøringsgebyr på kr. 250,-

Hytte nr. 1 (4 personer)  3.300,-/575,- 3.700,-/650,-

Hytte nr. 2 (5 personer) 3.200,-/550,- 3.500,-/600,-

Hytte nr. 3 (5 personer) 3.200,-/550,- 3.500,-/600,-

Hytte nr. 4 (4 personer) 1.900,-/385,- 2.200,-/450,-

Hytte nr. 5 (2 personer) 1.900,-/385,- 2.200,-/450,-

Hytte nr. 6 (4 personer) 1.900,-/385,- 2.200,-/450,-

Hytte nr. 7 (4 personer) 1.900,-/385,- 2.200,-/450,-

Hytte nr. 8 (3 personer) 1.900,-/385,- 2.200,-/450,-

Hytte nr. 9 (4 personer) 1.900,-/385,- 2.200,-/450,-

Hytte nr. 10 (6 personer) 2.800,-/485,- 3.100,-/550,-

Hytte nr. 11 (6 personer) 2.600,-/435,- 2.800,-/475,-

Ved ankomst:

Kontakt os på (+45) 92720102, 
hvis vi ikke er i receptionen.



Sæsonpladser
 

 

 

 

 

 

Forsæson 28.03.2021-26.06.2021 Kr. 3.100,-

Miljøafgift pr. person inkl. bad  Kr. 200,- 

Sommersæson 27.06.2021-08.08.2021 Kr. 4.000,-

Miljøafgift pr. person inkl. bad  Kr. 250,- 

Efterårssæson 09.08.2021-24.10.2021 Kr. 1.900,-

Miljøafgift pr. person inkl. bad  Kr. 200,- 

Vintersæson 24.10.2021-09.04.2022 Kr. 2.500,-

Miljøafgift pr. person inkl. bad  Kr. 100,-

Hele sæsonen 28.03.2021-24.10.2021 Kr. 7.000,-

Miljøafgift pr. person inkl. bad  Kr. 500,-

Hele året 01.01.2021-31.12.2021 Kr. 9.000,-

Miljøafgift pr. person inkl. bad  Kr. 600,-

 Prisen dækker to voksne samt hjemmeboende børn under 18 år.
Sæsonbetaling for alle børnebørn under 13 år: Kr. 500,-
Hund er gratis, men pladsens regler for luftning mm. skal overholdes.
Sæsonpladser betales ved periodens start.
El afregnes ved periode afslutning med kr. 3,25 pr. kWh efter måler.
Overnattende gæster til fastliggere betaler normal overnatningspris. 
 
Gratis adgang for dagsgæster (max. 8 pers.). I uge 30 betales dog normal pris.

Vinteropbevaring af campingvogn og/eller forteltbund: Kr. 500,-
Pladsen skal holdes pæn og ryddelig! Græs SKAL være klippet.
(Misligholdelselse af græsslåning: Kr. 50,- pr. gang).

Ved bestilling af selskabslokale, campingplads eller hytte opkræves et reservationsgebyr 
på 30 % af den samlede pris. Reservationsgebyret tilbagebetales IKKE ved afbestilling!


