
Sæsonpriser 2022 for Dancamps Nordsø:  

        

Miljøtillæg tilkommer, og er følgende for sæsonerne:  

Forsæson:    DKK 250,-  

Sommersæson:  DKK 500,-  

Eftersæson A:   DKK 150,-  

Eftersæson B:   DKK 200,-  

  

Sæsonprisen for Dancamps Nordsø pladser er inkl. følgende:  

- Rabat ved køb af to eller flere sæsoner hos Dancamps (uanset plads) kr. 500  

- 2 voksne og hjemmeboende børn u. 18 år samt evt. børnebørn (max. 4)   

- 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 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. 

 

Dancamps Nordsø, Tingodden 3 - 6960 Hvide Sande      Pris standardplads     Pris komfort     Pris udsigtsplads   Pris komfort udsigtsplads  

 Forsæson: 25/3 - 3/7                        5.200,00 kr.              5.700,00 kr.               5.800,00 kr.                             6.250,00 kr.  

 Sommersæson: 25/3 - 30/10                    12.600,00 kr.            13.600,00 kr.             13.900,00 kr.                           14.900,00 kr.  

 Eftersæson A: 5/8 - 18/9                        2.600,00 kr.              2.900,00 kr.               2.950,00 kr.                             3.250,00 kr.  

 Eftersæson B: 5/8 - 30/10                       3.100,00 kr.              3.500,00 kr.               3.550,00 kr.                             3.950,00 kr.  

 Vinteropbevaring: 30/10 - 26/3-2023                     950,00 kr.                       

                        



Fordele på Dancamps Nordsø pladser:   

Gratis adgang for hele familien til det indendørs badeland med spa, sauna og dampbad.  

Eventuelle ekstra tilkøb:  

Hund: kr.  250,- for hund ved sommersæson / kr. 150 ved forår-, efterårs- eller vintersæson.  

 

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

Husstanden kr. 1000,- pr. ekstra person (sommersæson) / kr. 500,- pr. ekstra person (for-/efter-/vintersæson) 

 

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.  

 

 

OBS Forbehold for trykfejl og ændringer 

 


