
Sæsonpriser 2022 for Dancamps Trelde Næs:  

 

  

Dancamps Trelde Næs, Treldenæsvej 297 - 7000 Fredericia     Pris 

Standardplads 

Pris 

Komfortplads 

Pris  

Frontplads 

Pris 

Økonomiplads 

Forsæson:   30/3-3/7             5050 5550 5650  

Sommersæson:  30/3-23/10        13200    15600  16500 9500 

Eftersæson:  5/8-23/10         3000    3800    4100  

Vintersæson: 23/10-26/3/2023 4800 5250   

 

Komfortpladser: Plads nr. 501-532   

Frontpladser: Plads nr. 102-111 & 112-115 & 180-185 & 214-226 

Vinterpladser: Plads nr. 1-95 & 98 & 102-111 & 501-532   

Økonomipladser: Plads nr. 315 - 330  

Sæsonprisen er inkl. følgende:  

- Rabat ved køb af forårssæson og efterårssæson kr. 1500,- hvis du bestiller og betaler.   

- Husstanden. Max 2. voksne og egne børn under 18 år.   

- Sæsonpriserne kan ikke kombineres med øvrige rabatter og tilbud.   

- Gratis wifi (for de tilmeldte personer på sæsonpladsen, max. 5 enheder)   

- Forbrug af varmt vand i servicebygningerne   

- El-priser: Strøm efter strømpakker.   

- Strømpakke op til 150 kwh forbrug opkræves sammen med sæsonpladsen. 

- Der kan købes flere strømpakker i reception.  

- Det er ikke tilladt at tage fast bopæl på campingpladserne, ligesom tilmelding til folkeregisteret på campingpladsernes adresse ikke må finde sted. 

- Der er daggæstekort inkl. 



Eventuelle ekstra tilkøb:   
Hund: kr.  250,- for hund ved sommersæson / kr. 150 ved forår-& efterårssæson/ kr. 100 ved. vintersæson.   

Ekstra personer (Navngivet) udover de pers. inkl. i sæsonprisen:   

Husstanden kr. 1200,- pr. ekstra person (Sommersæson) Kr 500,- (Forår) Kr. 400 (Efterår) Kr. 600 (Vinter)   

Alle Børnebørn: Kr. 600 (Sommersæson) Kr. 250,- (Forårssæson) Kr. 200,- (Eftersæson) Kr. 300,- (Vintersæson)  

Fri badeland: kr. 500,- ved sommersæson / kr. 250,- ved forår-& efterårssæson. 

Gæster:   

For overnattende gæster til sæsoncampister (i disses enheder) beregnes normale overnatnings takster. Der betales ikke miljøafgift. For overnattende gæster 

til sæsoncampister i egne telte/vogne eller i hytter beregnes normale takster.  

Opbevaring af vogn   

Opbevaring af vogn (På opbevaringspladsen) kr. 950.   

Opbevaring af vogn (på egen plads, hvis tilladt) kr. 1650  

  

       OBS Forbehold for trykfejl og ændringer.  

 


