
Farmen ligger lige ved siden af campingpladsen. Når du
bor på farmen, har du adgang til de samme ting, som når
du bor på campingpladsen. Det gælder gratis adgang til
badeland og legepladser samt adgang til betalings-
oplevelser som ponytrækning og ridning.

Indretning
•  1 soveværelse med 1 dobbeltseng og 

2 enkeltsenge (køjeseng)
• 1 soveværelse med 1 dobbeltseng
• 3 soveværelser med 2 enkeltsenge
• 2 badeværelser med bad og toilet
• 1 forgang med 1 toilet
•  1 baggang med vaskemaskine, tørretumbler, 

støvsuger og 100 liter fryser
•  Stort åbent køkken med spiseplads, ovn, 

mikroovn, køleskab, opvaskemaskine
• Rummelig opholdsstue 
• Gulvvarme i hele huset
• TV, Wi-Fi, bordfodbold
• 2 terrasser
• 4 p-pladser

-  Der er dyner og hovedpuder i soveværelserne, medbring selv 
sengetøj - eller lej det på campingpladsen.

-  Farmen er røgfri. Overtrædes dette, får lejer en ekstra 
regning på minimum 1.000 kr. 

-  Fisk, du/I selv har fanget, må ikke renses på farmen og må 
heller ikke opbevares i fryseren. Overtrædes dette, får lejer 
en ekstra regning på minimum 1.000 kr. Brug campingpladsens 
fiskerensehus, det er gratis. I fiskerensehuset kan du leje 
en 250 liter fryser til fiskene. 

-  Ved afrejse skal lejer forlade Farmen i pæn tilstand, tømme 
køleskabet, fjerne affaldsposer m.m. Sker det ikke, får lejer 
en ekstra rengøringsregning på 350 kr. pr. påbegyndt time.

-  Lejer hæfter ubegrænset for alle de skader, lejer selv eller 
de personer som ledsager eller er gæster hos lejer, forårsager. 

- Mistet nøgle: 500 kr.
-  Lejeren frigøres ikke for betaling af lejen, såfremt lejer aflyser. 

Om afbestillingsforsikring se side 19.
- Husdyr er ikke tilladt.
-  Farmen kan lejes året rundt men kun ved direkte henvendelse 

til Hanstholm Camping på (0045) 9796 5198 eller mail til 
info@hanstholm-camping.dk.

-  Nøgle udleveres og afleveres i campingpladsens reception. 
 Ankomst: Fra kl. 15.00 / Afrejse: Senest kl. 10.00

El-biler skal oplades via campingpladsens el-ladestandere,
det er ikke tilladt at oplade el-biler via sommerhuset. Dette vil
medføre et gebyr på 800,- kr. pr. bil pr. gang.

HYTTEOVERSIGT/PRISER
SOMMERHUSET ”FARMEN” - 12 personer - 210 kvm
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Lejeperiode min. 3 dage - Valgfri ankomstdag
Fra Til Uge Kr. Ekstra døgn Kr.

07/01/23 25/03/23 5.600,- 800,-

25/03/23 15/04/23 6.300,- 900,-

15/04/23 10/06/23 9.450,- 1.350,-

10/06/23 01/07/23 11.200,- 1.600,-

01/07/23 05/08/23 21.000,- 3.000,-

05/08/23 19/08/23 11.200,- 1.600,-

19/08/23 02/09/23 10.500,- 1.500,-

02/09/23 16/12/23 6.300,- 900,-

16/12/23 06/01/24 21.000,- 3.000,-

Obligatorisk rengøring per udlejning 1.500 kr. Betales ved ankomst.

El-forbrug afregnes efter måler og er variabel i forhold til dagsprisen. Betales ved afrejse. 

For perioder længere frem - kontakt os

Forbehold for trykfejl samt pris og programændringer uden varsel.
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