Vintercamping ”FERIE FOR ALLE” i Herning.
http://www.ferieforalle.dk/
Så er tiden kommet, for tilmelding til” Ferie for Alle” i Herning.
Campingområdet åbner allerede onsdag den 20. feb. kl. 14.00, så hvis man har
lyst til at få lidt flere dage i campingvognen, er muligheden for det.
Selve messen åbner fredag den 22. feb. kl. 10, til søndag den 24. feb. kl. 17.
Priser:
Fredag - Søndag
Onsdag - Søndag
Torsdag - Søndag

kr. 750,00.
Kr. 975,00. Åben fra kl. 14.00.
Kr. 925,00.

Prisen er inkl. partoutkort til ”Ferie for Alle” og gælder for op til 2 voksne og 2 børn
i én vogn.
Prisen for yderligere personer i vognen er kr. 100,- pr. voksen samt kr. 50 pr. barn
(til og med 12 år).
Lejrchefer:
Søren og Pia Sørensen, DCU-Camping Aabyskov Strand.
Anders og Cecilie, DCU-Camping Billevænge Strand.
Bommen til pladsen er åben på følgende tider:
Onsdag 20. februar kl. 14.00 - 22.00
Torsdag 21. februar kl. 09.00 - 22.00
Fredag 22. februar kl. 07.00 - 22.00
Lørdag 23. februar kl. 07.00 - 22.00
Søndag 24. februar kl. 07.00 - 22.00
Indkørsel til campingpladsen sker via Port 13, som man finder ved at køre ad Kaj Zartows Vej og
herefter benytter den markerede indkørsel. Man skal ikke længere køre op på bagsiden af Jyske Bank
Boxen, men i stedet benytte separat indkørsel, som vil være tydeligt markeret.
SE I ØVRIGT PÅ http://www.ferieforalle.dk/koeb-billet/vintercamping-for-besoegende

Pladsanvisning og armbånd
Der vil være kontrollører på pladsen, som anviser vognene til de rigtige pladser.
Ved ankomst udleveres armbånd, som alle skal bære for at komme ind på pladsen.
Bærer man ikke armbåndet, er der ingen adgang til pladsen.

Badefaciliteter
Der er badefaciliteter i Ferie for Alle's åbningstider i omklædningsrummene ved Hal E, C
og F, og døgnåbent i hal Q samt på Anneksgården.

Sidste frist for tilmelding er den 28. januar 2019 til:
Lars Høeg kleinhansen@mail.dk
Når du tilmelder dig, skal du samtidig have indbetalt beløbet på
Registreringsnummer: 5343 Kontonummer: 0344277 kode CABBY VINTERCAMPING

Det er vigtigt at nedenstående er oplyst ved tilmeldingen: HUSK DET.
1. ”Cabby Club” medlems nr.:
2. Fulde navn på voksne, adresse, post nr. og by samt mobil nr.
3. Antal børn og deres alder:
4. Bilens registrering nr.
5. Ankomst dag:

Tilmeld jer så hurtigst som muligt!
Vi skal være mindst 10 vogne for at tilmelde os som en gruppe, og for at vi kan ligge
samlet.

Vi ses
Mange hilsner
Lars Høeg, bestyrelsesmedlem
Mobil 4087 2470.

