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Bestilling og reservation:

Ankomst og afrejse:

For at gøre reservation af pladser og hytter så fleksibel som muligt,
kan der reserveres telefonisk på nr.: +45 75959122, eller via onlinebooking http://www.morkholt.dk Der kan reserveres plads eller
hytte 13 måneder før påbegyndte ophold.
I lavsæson er de generelle ankomst- og afrejsetider kl. 12.30 og
kl. 15.00. Der kan dog aftales andre tidspunkter med lejrchefen
eller personalet i informationen.
I højsæson (uge 26-30), Kristi Himmelfartsferien og pinsen
kan man, af hensyn til rengøring, ankomme til hytter og pladser fra
kl. 15.00. Afrejse kan ske fra kl. 08.00 til kl. 12.00 i de samme
perioder.
Tom vogn
For at kunne holde prisniveauet og for at undgå uudnyttede
pladser betales der ved afrejse før reservationens udløbsdato.
Tom vogn (23/7 – 1/7)
kr. 25,00 pr. påbegyndt døgn
Tom vogn med strøm (23/7 – 1/7) kr. 37,00 pr. påbegyndt døgn
Tom vogn (2/7-22/7)
kr. 200,00 pr. påbegyndt døgn

Mørkholt Strand Campings
aflysning af reservation og
ophold:

Forsikringer og campingpas:

Almindelige
ordensbestemmelser på
Mørkholt Strand Camping:

Vinteråbent
I vinterperioden har vi åbent ved tilmelding på +45 75959122.
Mørkholt Strand Camping vil af hensyn til vores gæster aflyse
reservationer og ophold, når udefra kommende omstændigheder,
(force majeure) gør det farefuldt at opretholde reservationen eller
gennemføre opholdet. Det være sig i tilfælde af katastrofer,
krigshandlinger, uroligheder, strejker, eller andet som ikke med
passende omhyggelighed har kunnet forudses ved aftalens
indgåelse, eller som ikke har kunne være undgået eller afbødet af
Mørkholt Strand Camping eller nogen, som Mørkholt Strand
Camping er ansvarlig for. I ovennævnte tilfælde er Mørkholt Strand
Camping forpligtet til snarest muligt at underrette vores gæster.
Vi har naturligvis sørget for at alle de forsikringer, som pladsen er
ansvarlig for er tegnet, opdateret og gældende. Øvrige private og
individuelle forsikringer er gæster selv ansvarlige for at tegne.
Det er altid godt at have det sygesikringskort med under ophold på
pladsen.
I Danmark er det nødvendigt, som minimum, at have et grønt CKR
campingpas gyldigt fra minimum ankomstdatoen til minimum
afrejsedatoen. Campingpas kan købes ved ankomst.
Se i øvrigt: www.campingraadet.dk
Punkt 1.
Det ligger os meget på sinde, at alle vores gæster kan færdes trygt
på pladsens område, og at trafikale gener i videst muligt omfang
minimeres. Det opnår vi ved at farten max er 20 km/t, når der
køres på pladsen, ved at al kørsel på pladsen afgrænses til
bommens åbningstid 7.00 – 23.00, og ved at det kun er pladsens
betalende gæster der kører på pladsen.
Ugerne 27, 28, 29 er den mest ”pressede” del af højsæsonen. I
den periode har vi yderligere behov for at sikre trafikal tryghed for
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vores gæster. Det sikrer vi ved at undgå intern kørsel på pladsen,
ved at der max er en bil pr. enhed og ved at alle øvrige biler
henvises til parkeringspladsen.
Punkt 2.
Ønsker gæster af særlig årsager, som f.eks. gangbesvær, at køre
ind på pladsen, kan dette ske med tilladelse fra campingchefen
eller personalet i informationen. Der må parkeres på de steder, der
henvises til af campingchefen eller personalet i informationen.
Punkt 3.
Ved indskrivning udleveres der chipkort, som kan benyttes til at
åbne bom, til vaskemaskine/tørretumbler, til bad samt til adgang til
swimmingpool.
Ved afrejse afregner vi forbrug på swimmingpool, bad og
vask/tørring efter gældende prisliste. Kortet er personligt – mistes
det afregner vi erstatningskort iflg. gældende prisliste.
Punkt 4.
Ikke overnattende gæster må være på pladsen indtil kl. 23.00,
med mindre andet er aftalt med campingchefen eller personalet i
informationen.
Punkt 5.
For at sikre at det er rart for alle at være på pladsen bortvises
påvirkede og støjende personer, der er til gene for øvrige gæster
og naboer.
Punkt 6.
For at imødekomme misforståelser og fejlreservationer
administreres alle ledige pladser af informationens medarbejdere.
Indbyrdes aftaler mellem campister skal derfor også ske via
informationens personale.
Punkt 7.
Af miljømæssige og økonomiske årsager er det ikke acceptabelt at
opvarme fortelte med elektriske varmekilder, da strømforbruget er
uforholdsmæssigt stort.
Punkt 9.
Brandsikkerhed er vigtigt på en campingplads, da ild breder sig
hurtigt, og da campingvogne og telte er forholdsvis lette at
antænde. Der skal derfor være minimum 3 meter til næste enhed.
Det opnår vi lettest ved at campingvognen står til venstre skel,
med træktøjet til højre, medmindre andet er aftalt med enten
campingchefen eller pladsmedarbejderen. Der skal ligeledes være
3 meter brandsikkerhedsafstand imellem mindre telte og
campingvogne/camplet eller hytte, hvilket vores pladsstørrelser
ikke giver mulighed for. Derfor skal mindre telte stilles op på
indrettede teltpladser, som skal reserveres i informationen. Det er i
alles interesse, at vi håndhæver brandmæssige
sikkerhedsforanstaltninger på forsvarlig vis.
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Punkt 10.
Musik må gerne spilles, så det ikke er til gene for pladsens øvrige
campister samt pladsens naboer.
Punkt 11.
Boldspil er tilladt på pladsens MINI-Arena og boldbane.

Betaling:

Campisten bidrager med:

Punkt 12.
Mange af vores gæster har hunde. Når de føres i kort snor, er
rolige, og luftes udenfor pladsens område, er vi og vores øvrige
gæster glade. Der hænger stativer med hundeposer til fri
afbenyttelse forskellige steder på pladsen.
Ved betaling af forudbetaling/depositum bekræfter gæsten
samtidig, at have accepteret de ”Almindelige betingelser for
reservation og ophold på Mørkholt Strand Camping. ” Ved
indbetaling inden for betalingsfristen, kan reservationen ikke
bortfalde. Det er godt at kontrollere at det, der er anført på
reservationsbekræftelsen, stemmer overens med det bestilte. Rest
beløb vedr. reservationen afregner vi ved ankomst. Overskydende
beløb på kortet afregnes ved afrejse.
Vi er forpligtet til at sørge for at alle overnattende personer i en
enhed er registreret hos os. Det er den person, i hvis navn
pladsen/reservationen er registreret, der informerer informationen
her om, ligesom det også er den person der hæfter for den
samlede betaling og sørger for at alle indordner sig så øvrige
gæster og naboer ikke føler sig generet, og så der ikke forvoldes
skade på pladsen eller dens ejendele.
For at sikre den gensidige respekt og tolerance, som kendetegner
tonen og stemningen på Mørkholt Strand Camping forbeholder
Mørkholt Strand Camping sig ret til at udelukke gæster, som ikke
ønsker at bridrage med at overholde de almindelige forskrifter, fra
fortsat at opholde sig på Mørkholt Strand Camping. I så fald kan
der ikke påregnes nogen godtgørelse af opholdets og
reservationens pris

Ret til ændringer forbeholdes.

