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1 Danmarks Tekniske Museum
www.tekniskmuseum.dk

2 M/S Museet For Søfart
www.mfs.dk

3  Esrum Møllegård - Kloster
www.esrum.dk

4   Frederiksborg Slot
www.dnm.dk

5  Helsingør Bymuseum
www.helsingormuseer.dk

6   Louisiana Museum of Modern Art
www.louisiana.dk

7 Rudolph Tegners Museum
www.rudolphtegner.dk

8   Øresundsakvariet
www.oresundsakvariet.ku.dk

9  Det Gamle Hus
www.museumns.dk

10 Fyrhistorisk Museum
www.museumns.dk

11  Kronborg Slot
www.kronborg.dk

12   Karmeliterklostret
www.sctmariae.dk

13   Skibshallerne i Gilleleje
www.museumns.dk

14  Fredensborg Slot 
www.dnm.dk/dk/Slotshaverne.htm

15  Hornbæk Strandlegeplads

16  Nordsjællands Veterantog
www.veterantoget.dk

17 Chokoladeværkstedet
www.chokoladevaerkstedet-jota.dk

18  Fuglebjerggaard
www.fuglebjerggaard.dk

19  Kødsnedkeren
www.koedsnedkeren.dk

20 Restaurant Far Til 4
www.far-til-4.dk

21  Munkeruphus
www.munkeruphus.dk

22  Tisvildeleje Strandhotel
www.strand-hotel.dk

23   Restaurant Sofie
www.helene.dk

24  Helenekilde Badehotel
www.helenekilde.dk

25  Små Spanske Fristelser
www.spanskefristelser.com

26  Bykalender
www.citybook.dk

27  Den Danske Riviera
www.dendanskeriviera.dk

28 Falkonergården
www.falkonergaarden.com
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VELKOMMEN
  / Welcome / Willkommen

Velkommen til DCU-Camping Hornbæk - en dejlig familieplads, belig-
gende nabo til byen - kun adskilt herfra af den smukke Hornbæk Planta-
ge med de afmærkede cykel- og gangstier - og kun ca. 800 meter fra de 
skønneste badestrande med høje klitter. Der er både skyggefulde pletter 
og åbne arealer på denne campingplads, og pladsen har åbent hele året – 
om vinteren bedes I dog ringe i forvejen. Stedet har mange venner fra det 
storkøbenhavnske område, men er også en yndet transitplads for sven-
ske og norske campister. Den fine sanitetsbygning har gulvvarme og 
indeholder dejligt køkken og moderne vaskeri. Der er såvel dame- som 
herreafdeling, ligesom der er familierum, handicaprum og et puslerum 
med badefaciliteter for de yngste.

Fælleshuset med tv-stue kan frit benyttes af pladsens gæster til såvel 
fællesspisning som hygge, og de mange arrangementer for både børn og 
voksne giver – sammen med den årligt tilbagevendende arbejdsweek-
end - pladsen et sus af dejlig, hjemlig velvære. Vi har 2 legepladser med 
gynger, vipper og klatrestativer, ligesom der er hoppepuder, petanque-
bane samt boldbane - og ikke at forglemme den populære svævebane 
og klatrestativerne. Vores bålplads ligger i forbindelse med grill-gården, 
der også bruges flittigt til de mange fællesarrangementer året igennem. 
Her er der god plads til at lave snobrød, popcorn og pandekager. Vi håber 
– Heidi Haagendrup & René Andersen - sammen med Jer, at få endnu en 
begivenhedsrig og spændende sæson.

 UK/ Welcome to DCU-Camping Hornbæk – a wonderful family camp-
site, situated close to the city, only separated by the beautiful Hornbæk 
Plantation with a number of bicycle- and walking paths – and only 800 
metres from the most amazing beaches with large sandy dunes. The 
campsite provides both shady and open areas and is open all year round 
– however, in the winter we ask you to reserve in advance. The site gets 
a lot of visitors from Copenhagen and its environs, but is also a popular 
transit site for Swedish and Norwegian campers. The modern sanitary 
building has underfloor heating and contains a comfortable kitchen and 
laundry. There are separate sections for men and women, and a family 
room, handicap room, a baby’s changing room with bathing facilities for 
the youngest guests.

The communal building with TV-room is at free disposal for all cam-
pers and can be used for dining and relaxing evenings, and the many 
activities for both children and adults, add – combined with the annual 
work weekend – to a nice feeling of togetherness and domestic comfort. 
We have two playgrounds with swings, seesaws and climbing frames, 
and furthermore we have bouncy cushions, petanque and a playing 
field, not to mention the popular cable railway and climbing racks. The 
bonfire area is close to the barbecue section, which is frequently used in 
connection with the many various arrangements during the year, and 
often used for making twist bread, popcorn and pancakes. We – Heidi 
Haagendrup & René Andersen – are looking forward to sharing a new 
and exciting season with you.

D/ Willkommen auf DCU-Camping Hornbäk - ein schöner Familienplatz, 
platziert als Nachbar der Stadt – nur von der schönen Hornbäk Plantage 
getrennt, mit den markierten Rad- und Fußwegen – und nur etwa 800 
Meter von den schönsten Stränden mit hohen Dünen weg. Es gibt sow-
ohl Schattenstellen und offene Plätze auf diesem Camping platz, und 
der Platz hat das ganze Jahr offen – im Winter bitte vorher anrufen. Die 
Stelle hat viele Freunde von dem großkopenhagenen Bereich, ist aber 
auch ein Durchreiseplatz für schwedische und norwegische Camper. 
Das feine Sanitärhaus hat Fußbodenheizung und enthält gute Küche 
und moderne Wäscherei. Es sind sowohl Damen- als Herrenabteilung, 
sowie gibt es Familienraum, Behindertenraum und ein Wickelraum mit 
Einrichtungen für die Kleinsten.

Das Gemeindehaus mit Fernsehstube kann von den Platzgästen frei 
benutzt werden, für sowohl gemeinsames Essen als Gemütlichkeiten, 
und die viele Arrangements für sowohl Kinder als Erwachsene gibt dem 
Platz - zusammen mit dem jährlich wiederkehrenden Arbeitswochenen-
de – ein Brausen von schönem häuslichem Wohlbefinden. Wir haben 2 
Spielplätze mit Schaukeln, Wippe und Klettergerüst, und auch noch gibt 
es Sprungkissen, Petanque und Ballspielplätze – und nicht zu vergessen 
die populäre Schwebbahn und die Klettergerüste. Unser Feuerplatz ist 
in Verbindung mit dem Grillhof platziert, der auch fleißig benutzt wird 
für die vielen Gemeindearrangements das Jahr hindurch. Hier ist ein 
guter Platz für Zopf, Popcorn und Pfandkuchen zu machen. Wir – Heidi 
Haagendrup & René Andersen – hoffen, dass wir zusammen mit Euch 
noch eine Erlebnisreiche und spannende Saison haben werden.

Heidi & René
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Oplevelser for 
hele familien  
i prisbelønnet 
arkitektur

Åbent tirsdag til søndag kl. 11 – 17 
Juli og august alle dage kl. 1  -18 
Ny Kronborgvej 1, 3000 Helsingør

#maritimemuseumofdenmark 
#museetforsøfart 

@maritimemuseumdenmark

facebook.com/mfsdk

Gratis entré for børn og unge under 18 år
Se mere på www.mfs.dk

Esrum Kloster og Møllegård 
– en verden af oplevelser

Hvad enten du vil fordybe dig i klosterhavens lægeurter, deltage i en 
udfordrende middelalder 10-kamp, nyde en Esrum Kloster øl under 
æbletræerne i caféhaven eller tage ungerne med til Riddermarked,

så får du viden, erfaring og sjove oplevelser med hjem . 

Esrum Kloster and Møllegård 
– a world of experiences

Whether you wish to concentrate upon the medicinal 
herbs in the abbey garden, be part of a challenging 
mediaeval decathlon, enjoy a local Esrom Abbey beer 
under the apple trees in the café garden or take your kids 
to the Knight’s Market, you will certainly have a good time 

and leave with a lot of knowledge .

Esrum Kloster und Möllegaard
– eine Welt voll Erlebnissen Willst Du Dich in die Heilkräuter 

des Klostergartens vertiefen, an die herausfordernden mittelalter-
lichen 10-Kämpfe teilnehmen, oder ein Esrum Klosterbräu unter 
den Apfelbäumen im Cafégarten genießen, die Kinder mit zum 
Rittermarkt bringen, bringst Du Wissen, Erfahrung und spaßige 
Erlebnisse mit nach Hause .

www.esrum.dk
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Hillerødvejen 39 B · 3480 Fredensborg · 48 48 09 70 · www.FredensborgCC.dk

•  STOR UDSTYRS AFDELING 
ALTID DE BEDSTE PRISER

Service og reparation  
af alle mærker 

Vi har masser af  
spændende nyt udstyr

Skal I have solgt jeres campingvogn!
Vi modtager anvisningsvogne 

- RING OG HØR NÆRMERE!
    ALLE VOGNE  

   LEVERES MED

STORT SERVICE

Safari
 Kom med på en herlig safari i Øresund og Kattegat, hvor I kan opleve 

sæler og marsvin på tæt hold . Der sejles ud fra Helsingør og op til Hallands 
Väderö, hvor der er gode chancer for at opleve sælerne og derefter sejler 
I så ned gennem Øresund og kigger efter marsvin .

 Take a boat safari in Øresund and Kattegat, and watch the seals and 
porpoises at close range . The boats sail from Helsingør to Hallands Väderö, 
where you have a good chance of observing the seals and afterwards you 
sail through Øresund while enjoying the porpoises .

 Komm mit auf eine herrliche Safari in Öresund und Kattegat, wo 
Ihr Robben und Meerschweinchen ganz nah erleben könnt . Es wird von 
Helsingör nach Hallands Väderö gesegelt, wo gute Chancen für Robben 
zu sehen gibt, und danach segelt Ihr durch Öresund und hält nach 
Meerschweinchen Ausschau .

Shopping
 Hvis ikke lige turen skal gå til København – og Strøget – er der også 

mange gode shopping muligheder i og omkring Nordsjælland . Varierede 
og spændende forretninger, er klar til at yde en god service . De mange 
handelsbyer har en god atmosfære og samtidigt masser af frisk luft .

 If you are not going to Copenhagen – and Strøget – there are lots of 
shopping opportunities in North Zealand . Specialized and inviting shops 
are at your disposal . The many towns in the area are filled with a nice and 
friendly atmosphere .

 Soll die Tour nicht unbedingt nach Kopenhagen gehen – und Ströget 
– gibt es auch viele Shoppingmöglichkeiten in Nordseeland .
Vielfaltige und spannende Geschäfte sind auf Kundendienst eingestellt . 
Die viele Handelsstädte haben eine gute Atmosphäre und gleichzeitig viel 
frisches Luft .

19

4



DÆK
FÆLGE

AUTOSERVICE
DIN SIKKERHED – VORES ANSVAR

First Stop er moderne koncept  værksteder, der har alt i dæk 
og fælge og servicerer din vare- og personbil.

Vores mekanikere bliver løbende uddannet i de nyeste 
teknologier inden for automekanik og råder over 

alt i testudstyr til fejlsøgning.

� rststop.dk
Tlf.: 70 999 555

www.camping-hornbaek.dk 5
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Nordsjællands bølgende landskab er fyldt med oplevelser, der bare venter på at blive brugt!
I et næsten uspoleret grønt område, kan naturen opleves på mange måder – solen hænger gylden 
højt over de bølgende kornmarker og de grønne skove. De danske konger elskede disse smukke 
omgivelser, den smukke fuglesang – og alle de statelige bøgetræer.

UK/ The green North Zealand
The hilly landscape of North Zealand is filled with adventures just waiting to be explored!
The nature in this almost unspoiled area can be enjoyed in lots of ways – the golden sun shining 
on the waving cornfields and the green forests. The Danish kings loved these beautiful settings, 
the birds singing and all the stately beech trees.

D/ Das grüne Nordseeland
Nordseelands wellige Landschaft ist voll von Erlebnissen, die nur auf Benutzung warten!
In einem, allmählich unberührtem, grünen Gebiet kann die Natur auf vielen Weisen erlebt 
werden – die Sonne steht golden hoch über die gewellten Kornfelder und die grüne Walder. Die 
dänischen Könige liebten diese schönen Umgebungen, das schöne Vogelgesang – und die stattli-
chen Buchenbäumen.

DET GRØNNE NORDSJÆLLAND

K317

STRAND- 
NUMRE
badesikkerhed.dk

Når der sker drukne- eller andre ulykker 
ved de danske kyster, er det vigtigt, at 
alarmering af redningsberedskabet sker 
så sikkert og hurtigt som muligt. Skiltene er 
grønne med et sort nummer på hvid bag-
grund. Ud over strandnummeret foroven 
er skiltet forsynet med SOS, telefonsymbol, 
samt 112 nederst. 

UK/ Beach numbers
When there is drowning or other accidents 
at the Danish coasts, it is important to alert 
the emergency services as safe and fast as 
possible. The signs are green with a black 
number on white background. In addition 
to the beach number the top plate is provid-
ed with a SOS phone symbol and 112 at the 
bottom.

D/ Strand-Nummern
Wenn es Ertrinken oder andere Unfälle 
an der dänischen Küste geschehen, ist es 
wichtig, den Rettungsdiensten so sicher 
und schnell wie möglich zu alarmieren. 
Unfall eingetroffen ist. Die Schilder sind 
grün mit einer schwarzen Nummer auf 
weißem Hintergrund. Zusätzlich ist der 
Schild mit SOS, Telefon-Symbol und 112 
oben versehen.

DANMARKS 2 STØRSTE SØER
Nordsjælland byder også på Danmarks 2 stør-
ste søer – Arresø og Esrum Sø. Oplevelserne er 
mange, og spænder over alt fra et rigt fugleliv, 
muligheden for at finde ro og stilhed samt at 
tage med turbåden Frederikke på oplevelse.

UK/ The 2 largest lakes in Denmark
In North Zealand you will find the 2 largest 
lakes in Denmark – Arresø and Esrum Sø. Enjoy 
the many impressions such as the varied bird 

life, the peace and quiet of the nature or a trip 
on the boat Frederikke.

D/ Die 2 größten Seen Dänemarks
Nordseeland hat auch die 2 größten Seen 
Dänemarks – Arresö und Esrum Sö. Die Erleb-
nissen sind vielfaltig, und umfassen Alles von 
einem reichen Vogelleben, die Möglichkeit für 
Ruhe und Stille, sowie ein Erlebnisfahrt mit 
dem Tourboot Frederikke nehmen.

6



I Nordsjælland finder man 3 af Nordeuropas 
smukkeste slotte. Kronborg, Frederiksborg 
og Fredensborg Slotte, er alle smukke og 
betydningsfulde bygningsværker, der både 
nu – og gennem århundrede har givet meget til 
danmarkshistorien. Datidens konger demon-
strerede magt og rigdom, og lod omverdenen 
vide, at Danmark var et indflydelsesrigt land.

UK/ 3 of the most beautiful castles of Northern 
Europe are situated in North Zealand: Kron-
borg, Frederiksborg and Fredensborg – all 
exqui site and important monuments that both 
today and in the last hundreds of years have 
contributed to the story of Denmark. The for-
mer kings possessed both power and wealth, 
and they showed the world that Denmark was 
a country to be reckoned with.

D/ In Nordseeland findet man 3 von der schön-
sten Schlösser Nord - europas. Schloss Kron-
borg, Frederiksborg und Fredensborg sind alle 
schöne und bedeutungsvolle Bauwerken, die 
sowohl jetzt als durch Jahrhunderte viel zu der 
Geschichte Dänemarks gegeben haben. Die 
damaligen Könige demonstrierten Macht und 
Reich - tum, und ließen die Umwelt wissen, 
dass Dänemark ein einfluss - reiches Land war.

KONGERNES 
NORDSJÆLLAND
 /  The Royal North Zealand  
/  Das Nordseeland der Könige

Frederiksborg Slot Kronborg Slot Fredensborg Slot

www.camping-hornbaek.dk 7



Få hurtigt overblik over dagens og den kommende tids 
afgangstider ved at downloade vores APP til både IPhone, 
Android og Windows Phone. Herfra vil man ligeledes 
hurtigt og nemt kunne foretage pladsbestilling til færgen. 
Søg på Hundested-Rørvig.

Hundested-Rørvig færgefart
Sejlplan:
Find færgens afgangstider 
på følgende måder:
www.hundested-roervig.dk eller 
på telefon 4793 7150/Tryk 2 for Fartplan

www.hundested-roervig.dk

13

www.isabella.net

Andelslandsbyen
Nyvang      

– oplev fortiden lyslevende!
Der sker altid noget i Andelslandsbyen Nyvang

www.andelslandsbyen.dk
Find os på Facebook
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FREDENSBORG 
FALKONERGÅRD
På Falkonergården er der vilde oplevelser i 
luften, og den ældgamle falkonerkultur kan op-
leves i levende live. Der trænes med verdens 
smukkeste falkonerfugle på tæt hold, hvor der 
kan læres om rovfuglenes flyve- og jagtteknik.

UK/ At Falkonergården you can study the 
ancient falconer culture at close range. The 
most beautiful falcons are trained before your 
eyes, and you can learn about the flying- and 
hunting techniques of the birds of prey.

D/ In Falkonergaarden sind wilde Erlebnisse 
in der Luft, und die uralte Falknerei Kultur 
kann lebendig erleben werden. Hier werden 
die weltschönsten Falknerei Vögel trainiert, 
und man kann den Flug- und Jagdtechnik der 
Raufvögel kennen lernen.

Vestpå fra Tisvildeleje – ud for Danmarks femte største skov Tisvilde Hegn – strækker sig en kilo-
meterlang, hvid og børnevenlig sandstrand med rent saltvand, klitter og skovbryn. Her er naturen 
ualmindelig ren og pæn, åben og uberørt. Det er også i Tisvilde, du finder Danmarks vel nok mest 
berømte helligkilde: Helene Kilde og Helene Grav.

UK/ West of Tisvildeleje – just outside Denmark’s fifth biggest forest – is Tisvilde Hegn, a kilome-
tre-long stretch of white sands and child-friendly beach, with clean seawater, sand dunes and 
woods. The surrounding countryside is extremely natural, open, clean and scenic. Denmark’s 
most famous holy springs are found in Tisvilde: Helene Kilde and Helene Grav. 

D/ Von Tisvildeleje aus in westliche Richtung – vor Dänemarks fünftgrößtem Wald, dem Tisvilde 
Hegn, erstreckt sich ein kilometerlanger weißer und kinderfreundlicher Sandstrand mit saube-
rem Salzwasser, Dünen und Waldrand. Hier ist die Natur außergewöhnlich sauber und gepflegt, 
offen und unberührt. In Tisvilde finden Sie auch Dänemarks wohl berühmteste heilige Quelle: 
Helene Kilde und Helene Grav

TISVILDELEJE

ATTRAKTIONER   /  Attractions  /  Attraktionen
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 Shopping und Erlebnisse
Auf Djursland sind Grenaa und Ebeltoft die beiden 
größten Städte. Hier findet man die meisten kulturel-
len Angebote, die großen Supermärkte und die vielen 
Einzelhandelsgeschäfte.
Aber auch andere Orte können besucht werden. In 
Rønde, Auning und Allingåbro macht man im Ort auch 
nichts verkehrt. Hier gibt es über Supermärkte hinaus auch 
Einzelhandelsgeschäfte. Diese kleineren Städte haben ihre eige-
ne Prägung, und oft ist es in diesen Gegenden, in denen man viele 
der Sehenswürdigkeiten und Erlebnisangebote auf Djursland findet.

Ebeltoft
Der Altstadtbereich in Ebeltoft ist nicht nur gemütlich, sondern mit dem 
alten Rathaus als Kleinod in der Mitte auch hübsch. Und dann muss man 
auch wissen, dass das Vorhandensein der vielen Fachwerkhäuser unter 
anderem daran liegt, dass die Seeleute und Handwerker so arm waren, 
dass sie sich Neubauten nicht leisten konnten.

Grenaa
Grenaa ist seit 1445 Handelsstadt und Djurslands größte Stadt. Hier trifft man 
neben Supermärkten, Restaurants, Gasthäusern, Grillbars und nicht weni-
ger als 4 Hafenmilieus auf eine große Zahl von Einzelhandelsgeschäften. 
Es gibt Fährverbindungen nach Varberg in Schweden sowie nach Anholt. 
In Grenaa findet man auch das Kattegatzentrum, Djurslands Museum 
und das dänische Fischereimuseum; außerdem eine Perlenreihe schön 
bewahrter Fachwerkhäuser. Diese idyllischen Häuser sind an mehreren 
Stellen in der Stadt zu sehen. Nederstræde ist eines dieser maleri-
schen Gebäudemilieus. Ein paar Kilometer von Auning entfernt findet 
man Gl. Estrup mit Jütlands Herrenhofmuseum und dem dänischen 
Landwirtschaftsmuseum.

Allingåbro
Allingåbro ist eine feine Handelsstadt mit u. a. ein paar Supermärkten, 
einer Tankstelle, einem Bäcker und nicht zuletzt einem Ausrüstungsladen 
für Hobbyangler.
Am westlichen Ende von Allingåbro findet man den alten Bahnhof und 
„Djursland for fuld Damp“ (Djursland für Volldampf). Hier kann man 
Kanus, Fahrräder und sogar Schienenfahrräder mieten. Von hier aus 
besteht auch die Möglichkeit, mit einer Dampflokomotive nach Randers 
zu fahren und „Randers Regnskov“ zu besuchen.

Hornslet
Im südwestlichen Teil von Djursland liegt das kleine, gemütliche 
Handelsstädtchen Hornslet. Wie Perlen auf einer Schnur liegen die 
Geschäfte des Ortes entlang der Hauptstraße, wo sie zu einem guten 
Geschäft einladen.
Das idyllische Schloss Rosenholm liegt just vor dem Ort; es ist eine der 
schönsten und am besten bewahrten Renaissanceanlagen in Dänemark.

Find din lokale forhandler på www.campingagenten.dk

AIR lufttelt

”Det 
nemmeste 
telt at sætte

 op”

”Vi har det største udvalg i rejsetelte””Vi har det største udvalg i rejsetelte”

”Når det skal være let at campere
- vælg et lufttelt fra Kampa”
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GARMIN CAMPER 770
www.garmin.dk

Mangler du en Avanceret GPS navigator?  
Så kig her – den nye Garmin Camper 770 har 
et væld af funktioner:
• Indbygget Wi-Fi® til nem kort- og soft-

wareopdatering uden brug af computer
• Campingspecifikke ruteoprettelser1 og 

advarsler hjælper dig med at køre med 
din autocamper eller campingvogn

• Indeholder gratis Digital Traffic via 
DAB, samt gratis live-tjenester2 som 
eksempelvis LiveTrack, grundlæggende 
vejroplysninger og meget mere ved hjælp 
af Smartphone Link-appen

• Håndfri funktioner som eksempelvis 
Bluetooth® opkald3, Smart Notifications4 
og stemmeaktiveret navigation

• Filtrerbare, campingspecifikke interes-
sepunkter (POI’er) fra ACSI™, NKC™ og 
MotorHomeFacts™ Læs mere om produktet her: www.garmin.dk

1 Ikke tilgængelig i alle områder. Indtastning af køretøjets profil garanterer ikke, at der tages højde for køretøjets egenskaber i alle ruteforslag. Følg altid angivelserne på vejskilte 
og vejforhold.

2 For at modtage live tjenester og Smart Notifications på din bilnavigator, skal du downloade den gratis Smartphone Link app. Brugerens eventuelle datagebyrer er gældende. 
Kontakt din mobiludbyder for at få flere oplysninger om dit abonnements data‐ og roamingpriser. Kræver Bluetooth®‐aktiveret smartphone (sælges separat).

3 Lifetime Maps kortopdateringer berettiger dig til at modtage kortopdateringer når sådanne opdateringer gøres tilgængelige af Garmin i hele produktets levetid, eller så længe 
Garmin modtager kortdata fra tredjepartsleverandøren, hvis denne er kortere. Læs mere på http://www.garmin.com/da‐DK/legal/lmdisclaimer om produkts ”levetid” og 
betingelser og vilkår.

Find din lokale Kampa forhandler på www.campingagenten.dk

”Danmarks og Europas 
mest solgt lufttelt”

Kåret
af DCU, som det bedste lufttelt

BEDST I TEST

”Kampa 
Når kun det
bedste er 
godt nok”

AIR lufttelt
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Wecamp Nova Basic
Varenummer: 954000

Normalpris:  549  kr. 

Wecamp Opbevaringstelt
Varenummer: 934010

Normalpris: 2.649 kr. 

CAMPINGUDSTYR.DK  | UBBERUDVEJ 121-123  | 5491 BLOMMENSLYST  | TLF. 65 96 71 05  | MAIL: INFO@CAMPINGUDSTYR.DK

Vores pris: 
1.999 kr. 

Tag 4 stk. 
1.600 kr. 

Kæmpe udstilling med luftfortelte
Vi har lufttelte fra Kampa, Ventura og Westfield til gode priser, 
kom gerne ind i butikken og se vores store luftteltudstilling.

En del af

Spar plads med 
foldbart campingudstyr
Vi har et kæmpe udvalg fra 38 kr.  

D
er tages forbehold for trykfejl og udsolgte varer

www.camping-hornbaek.dk 11
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Helsingør er byen, hvor der er kort til skov og strand. Byen ligger midt i et område, der fra begyn-
delsen af forrige århundrede blev kaldt Nordens Riviera. Den strakte sig fra Klampenborg i syd til 
Gilleleje i nordvest. Kun 50 km nord for København finder du Hornbæk. En perle af en lille by, der 
har alt, hvad livsnydere og strandelskere kan begære.

UK/ Helsingør is a city surrounded by beach and forest, and at the beginning of the last century 
this area was known as the Riviera of the North, going from Klampenborg in the south to Gilleleje 
in the northwest. Only 50 km north of Copenhagen you find the smal town Hornbæk. A geniun 
pearl for beach lovers and pleasure seekers.

D/ Helsingör ist die Stadt, wo es nicht weit ist bis Wald und Strand. Die Stadt liegt in der Mitte 
des Gebiets, die Anfang des letzten Jahrhunderts die Riviera des Nordens genannt wurde. Eine 
Strecke vom Klampenborg im Süden bis Gilleleje im Nordwesten.Nur 50 Km nördlich vom Kopen-
hagen werden Sie Hornbaek finden. Ein Juwel von einer kleinen Stadt, die alles hat, was Kenner 
und Freunde vom Strand sich wünschen können.

HELSINGØR 
OG HORNBÆK

RÅGELEJE
Strand og natur
Det nordlige Sjælland byder på dejlige bade-
strande med fint sand og enkelte klitter. Vandet 
er lavt og roligt, hvilket der gør stranden meget 
børnevenlig. I sommermånederne holder 
livreddere øje med de badende gæster. Der 
findes en lang rampe på stranden, som gør det 
muligt at medbringe for eksempel kørestol og 
barnevogn. Mod syg findes det fredede lyng- 
og naturområde. ‘Ruslands Bakker’ med gode 
afmærkede vandrestier. Der er en flot udsigt 
over området og Kattegat.

UK/ The beach and the nature
Northern Zealand offers beautiful beaches 
with fine sand and a few dunes. The water is 
low and calm, which makes this beach very 
child-friendly. In the summer months the life-
guards will keep an alert eye on the swimmers. 
The beach has a long ramp, which makes it 
possible to bring e.g. a wheel chair or a pram 
to the beach. South of Dronningmølle lies the 
protected heather- and nature area ‘Ruslands 
Bakker’ with well-marked hiking trails, and 
there is a wonderful view of the surroundings 
and Kattegat

D/ Strand und Natur
Das nördliche Seeland lädt Sie zu herrlichen 
Badestränden mit feinem Sand und verein-
zelten Dünen ein. Das Wasser ist niedrig und 
ruhig, welches der Strand kinderfreundlich 
macht. In den Sommermonaten haben 
Lebensretter Aufsicht mit den badenden 
Besuchern. Auf dem Strand gibt es eine lange 
Rampe, und diese macht es möglich z.B. ein 
Rollstuhl und Kinderwagen mitzubringen. 
Südlich von Dronningmølle Heide- und Natur-
gebiete, „Ruslands Bakker“ mit gut markierten 
Wanderwege, die unter Naturschutz stehen. 
Hier ist eine großartige Aussicht über das 
Gebiet und über Kattegat.

12



ØRESUNDS- 
AKVARIET

ESRUM KLOSTER OG MØLLEGÅRD  
www.esrum.dk

Danmarks mindste men absolut hyggeligste 
saltvands akvarium. Øresundsakvariet er 
skabt til at formidle dyrelivet i Øresunds 
karakteristiske havbundsmiljøer. Fra det lave 
vands sandbund, føres du ud i dybet, over 
stenbundens fascinerende dyreliv.

UK/ Denmark’s smallest, but absolutely most 
cosy salt water aquarium, Øresundsakvariet 
has been made in order to give an impression 
of the animal life in the characteristic ocean 
bed environment of Øresund. Starting at the 
low water sandy bed to the fascinating fauna of 
the stony bottom.

D/ Dänemarks kleinstes aber absolut gemüt-
lichstes Salz wasseraquarium. Das Öre-sun-
daquarium ist geschaffen um über das cha-
rakteristische Tierleben des Seebotenmilieu 
Öresunds zu erzählen. Von dem Sandboden 
des Nie-drigwassers wirst Du nach draußen 
ins Tiefe über das faszinierende Tierleben 
geführt.

– en verden af oplevelser
Hvad enten du vil fordybe dig i klosterhavens lægeurter, deltage i en udfordrende middelalder 
10-kamp, nyde en Esrum Kloster øl under æbletræerne i caféhaven eller tage ungerne med til 
Riddermarked, så får du viden, erfaring og sjove oplevelser med hjem. 

UK/ Esrum Kloster and Møllegård – a world of experiences
Whether you wish to concentrate upon the medicinal herbs in the abbey garden, be part of a 
challenging mediaeval decathlon, enjoy a local Esrom Abbey beer under the apple trees in the 
café garden or take your kids to the Knight’s Market, you will certainly have a good time and leave 
with a lot of knowledge.

D/ Esrum Kloster und Möllegaard – eine Welt voll Erlebnissen 
Willst Du Dich in die Heilkräuter des Klostergartens vertiefen, an die herausfordernden mittelal-
terlichen 10-Kämpfe teilnehmen, oder ein Esrum Klosterbräu unter den Apfelbäumen im Cafégar-
ten genießen, die Kinder mit zum Rittermarkt bringen, bringst Du Wissen, Erfahrung und spaßige 
Erlebnisse mit nach Hause.

www.camping-hornbaek.dk 13
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-er en hyggelig oase i hjertet af Helsingør. 
Her finder du 25 spændende butikker, gode 
spisesteder, sjovt legeland til børnene og gratis 
parkering. Vi har et bredt udvalg inden for 
dame- og herremode, delikatesser, dagligvarer, 
personlig pleje, spil, sport og inspiration til 
hjemmet.

UK/ Elsinore Town Centre
- a cosy retreat in the heart of Elsinore. Here 
you will find 25 exciting shops, good restau-
rants, fun playgrounds for children and free 
parking. We have a wide selection of women’s 
and men’s fashion, delicatessens, grocery 
stores, personal care services, games, sports 
and inspiration for the home.

D/ Einkaufszentrum Helsingør
- eine gemütliche Oase im Herzen von 
Helsingør. Hier stehen Ihnen 25 spannende 
Geschäfte, gute Restaurants, lustige Spielwel-
ten für Kinder und kostenfreie Parkplätze zur 
Verfügung. Wir bieten eine breite Auswahl an 
Damen- und Herrenmode, Delikatessen, Ver-
brauchsmaterialien, Hygiene artikeln, Sportar-
tikeln und Inspirationen für Ihr Zuhause. 

HELSINGØR  
BYCENTER 
www.helsingorbycenter.dk

FEST PÅ HAVNENE
Gilleleje havnefest. Jazz på Havnen i Gilleleje er en lille jazzfestival, som foregår over 2 dage. Hvert 
år er der Bakkefest i Gilleleje. Havnefest og Kulturweekend på havnen i Hornbæk. 

UK/ Harbour festivals
Gilleleje harbour festival. Jazz at the harbour in Gilleleje is a small 2-days jazz festival. Every year 
there is the “Bakkefest” in Gilleleje. Harbour festival and cultural weekend at the harbour in Horn-
bæk. Please find further information at the reception.

D/ Festival am Hafen
Gilleleje Hafenfestival. Jazz am Hafen in Gilleleje ist ein kleines Jazz-Festival, das über 2 Tage läuft. 
Jedes Jahr, Hügelfestival in Gilleleje. Hafenfestival und Kultur am Wochenende im Hornbæk 
Hafen. Weitere Auskünfte können Sie in der Information erhalten.

14



For børn og barnlige sjæle, er der flere legepladser at udfolde sig på. Strandlegepladsen ved Horn-
bæk Havn, er bygget som en havn. Skovlegepladsen ved Eghjorten, er bygget af naturmaterialer. 
Naturlegepladsen på Sankt Helene, er for fantasifulde familier. Endvidere er der muligheder for 
de sanselige oplevelser, på for eksempel Jagt og Skovbrugsmuseet i Hørsholm, og Børnehuset på 
Louisiana.

UK/ North Zealand from a child’s perspective
There are several playgrounds for children in the area. The beach playground at Hornbæk Havn 
is designed as a harbour. The forest playground at Eghjorten, has been made of natural materials, 
and the nature playground at Sankt Helene appeals to your imagination. Challenge your senses at 
the Danish Museum of Hunting and Forestry in Hørsholm, and at the children’s  wing at Louisiana.

D/ Nordseeland in Kinderhöhe
Für Kinder und naiven Seelen gibt es mehrere Spielplätze, wo man sich entfalten kann. Der 
Strandspielplatz an Hornbäk Havn ist als Hafen gebaut. Der Waldspielplatz an Eghjorten ist von 
Naturmaterialien gebaut. Der Naturspielplatz auf Sankt Helene ist für fantasievollen Familien.
Weiter gibt es Möglichkeiten für sinnliche Erlebnissen, in z.B. Jagt og Skovbrugsmuseet (Jagd und 
Forstwirtschaftsmuseum) in Hörsholm und im Kinderhaus in Louisiana.

NORDSJÆLLAND 
I BØRNEHØJDE

www.camping-hornbaek.dk 15



www.isabella.net
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...renser, plejer 
og beskytter alle 
overflader, også nubret, 
samt bilens lak.

Du behøver ikke passe 
på med at ramme 
plastdele, ruder, spejle 
osv., du skal ikke 
længere smøre på og 
vente, med BASTA 
EASY SHINE sprøjter 
du bare på og tørrer af, 
brug de to medfølgende 
microfiberklude, og du 
har en ren og beskyttet 
lak/overflade på 5 min.

Brug den på lak, plast, 
ruder – tør af og polér 
efter. Efterlader INGEN 
hvide striber/mærker.

Perfekt til 
campingvogne

Nærmeste forhandler 
oplyses på telefon 

45 881 882
Se flere Basta produkter på 

bastacarcare.dk

VOKSET og BESKYTTET CAMPINGVOGN 

på 5 MINUTTER!

- også perfekt til bil, motorcykel og båd

Easy Shine

www.camping-hornbaek.dk 17



PLADSKORT  /  Site map  /  Platzübersichtskarte

07.00-22.00
Lukket / Closed / Geschlossen:
22.00-07.00

Telt, campingvogn
Tent, Caravan
Zelt, Wohnwagen

min. 1,5 m min. 1,5 m min. 1,5 m

Telt, campingvogn
Tent, Caravan
Zelt, Wohnwagen

Telt, campingvogn
Tent, Caravan
Zelt, Wohnwagen

130 131 132

  INFORMATION / INFORMATION / INFORMATION

  BÅLPLADS / BONFIRE AREA / FEUERPLATZ

  BOLDBANE/ PLAYING FIELD / BALLSPIELPLATZ

  LEGEPLADS / PLAYGROUND / SPIELPLATZ

  HOPPEPUDE / JUMPING CUSHION / HÜPFKISSEN

 AFFALDSHÅNTERING / WASTE SORTING / AUFENTHALTSRAUM

 FLASKECONTAINERE / BOTTLE CONTAINERS / FLASCHENCONTAINERS

 FÆLLESHUS / COMMUNAL LIVING ROOM / GEMEINSCHAFTSHAUS

 PUSLERUM / BABY CHANGING FACILITIES /WICKELRAUM 

 KEMISK TOILET / CHEMICAL TOILET / CHEMISCHES TOILETTE

 HANDICAPRUM / HANDICAP ROOM / BEHINDERTENRAUM

 TOILET / TOILET / TOILETTE

 KØKKEN / KITCHEN / KÜCHE

 VASKERI /  LAUNDRY ROOM / WÄSCHEREI

 PARKERING / PARKING / PARKEN

 TØMNING AF AUTOCAMPER / RV DRAINING /  
 ENTLEERUNG WOHNMOBIL

 BILVASK / CAR WASH / AUTOWÄSCHE

 PETANQUE /PETANQUE / PETANQUE

 TELTPLADS / TENT AREA / ZELTPLATZ

 FAMILIERUM / FAMILY ROOM / FAMILIENRAUM

 BADERUM / BATHROOM / BADEZIMMER

 SVÆVEBANE / CABLE RAILWAY / SCHWEBBAHN

 OPSLAG / NOTICE BOARD / ANSCHLAG

 BRANDMATERIEL / FIRE EXTINGUISHER /  
 FEUERLÖSCHMATERIALIEN

 HYTTER / CABINS / HÜTTEN

  HJERTESTARTER / DEFIBRILLATOR / DEFIBRILLATOR
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MAN-FRE 8-20  –  LØR-SØN-HELLIGDAGE 9-18

AALBORG: STENBUKKEN 21  

ESBJERG: KJERSING RINGVEJ 30  

FREDERICIA: VEJLEVEJ 100  

GLOSTRUP: HERMODS ALLÉ 8  

HOLBÆK: FREJASVEJ 2 
 
HORSENS: HØEGH GULDBERGS GADE 15E  

NÆSTVED: VESTERGÅRDSVEJ 28  

ODENSE: RISINGSVEJ 61  

RANDERS: NEPTUNVEJ 22 

RØDEKRO: KOMETVEJ 6  

SLAGELSE: JAPANVEJ 181  

Hvorfor betale mere 
for campingudstyr?

Se mere end 20.000 
varer på biltema.dk

Find de billige priser her:

Hele familiens varehus!
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www.dwt-zelte.de/dk

Helårs telte 
fra DWT Telte
Dem som kan  
forsikres hele året

Inderhimmel 
forbedrer indekli-
maet. Den mind-
sker dannelsen af 
kondensvand og 
temperaturen inde 
i rummet.

Har du tænkt på 
rundbuet dør?

Husk

I denne tid er

Vikinge pakke vigtigt

www.camping-hornbaek.dk 21
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HUNDESTED 
SANDSKULPTUR
/  Hundested Sand Sculpture Festival  /  Sandskulpturfestival in Hundested 

www.sandfestival.dk

Succesen fortsætter i 2018 for 7. år i træk på den Internationale Sand-
skulptur Festival i Hundested – i perioden 10. maj til 16. september, alle 
dage kl. 10-19. Festivalens unikke vartegn finder du i den mørke bådehal, 
hvor stemningen intensiveres af kulørte lysstråler, der spiller over de 
dramatiske sandskulpturer. Store som små fascineres vi af de enorme – 
og fine værker skabt i dette skrøbelige materiale. Festivalen er både sjov 
og inspirerende, og der er rig mulighed for at skabe din egen sandskulp-
tur. På festivalpladsen kan børn og barnlige sjæle udfolde kreativiteten 
og fordybe sig i sandet. Cafeen byder på forfriskninger, mens ungerne 
hygger sig i sandkassen. 

UK/ The success continues in 2018 for the sixth year in a row at the 
International Sand Sculpture Festival in Hundested - between May 
10 - September 16, Monday to Sunday, 10 a.m. - 7 p.m. You will find the 
festival‘s unique landmark in the dark boat hall, where the atmosphere 
is intensified by coloured spotlights that illuminate the dramatic sand 
sculptures. Big or small, we find ourselves fascinated by the enormous 
- and fine - works created using this fragile material. The festival is both 
fun and inspiring, and you’ll find ample opportunity to create your own 
sand sculpture. On the festival grounds, children and the young at heart 
can express their creativity and immerse themselves in the sand. The 
cafe offers refreshments while the kids enjoy themselves in the sandbox.

D/ 2018 wird im Zeitraum vom 10. Mai bis zum 16. September täglich von 
10 bis 19 Uhr zum sechsten Jahr in Folge das erfolgreiche internationale 
Sandskulpturfestival in Hundested ausgetragen. Das einzigartige 
Wahrzeichen des Festivals finden Sie in der abgedunkelten Halle, wo die 
Stimmung von farbigen Lichtstrahlern verstärkt wird, die dramatisch 
auf den Sandskulpturen tanzen. Die enormen und feinfühligen Werke 
aus diesem groben Material faszinieren sowohl Jung und Alt. Das Fes-
tival ist ein echter Spaß und sorgt für massenhaft Inspiration, wenn Sie 
sich selbst an einer Sandskulptur versuchen möchten. Kinder und Jung-
gebliebene können Ihrer Kreativität auf dem Festivalplatz freien Laufe 
lassen und sich mit dem Sand beschäftigen. Im Café werden Snacks 
serviert, während die Kinder im Sandkasten spielen können.
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Kom med på en herlig safari i Øresund og Kattegat, hvor I kan opleve sæ-
ler og marsvin på tæt hold. Der sejles ud fra Helsingør og op til Hallands 
Väderö, hvor der er gode chancer for at opleve sælerne og derefter sejler I 
så ned gennem Øresund og kigger efter marsvin.

UK/ Take a boat safari in Øresund and Kattegat, and watch the seals 
and porpoises at close range. The boats sail from Helsingør to Hallands 
Väderö, where you have a good chance of observing the seals and after-
wards you sail through Øresund while enjoying the porpoises.

D/ Komm mit auf eine herrliche Safari in Öresund und Kattegat, wo Ihr 
Robben und Meerschweinchen ganz nah erleben könnt. Es wird von 
Helsingör nach Hallands Väderö gesegelt, wo gute Chancen für Robben 
zu sehen gibt, und danach segelt Ihr durch Öresund und hält nach Meer-
schweinchen Ausschau.

SAFARI SHOPPING
Hvis ikke lige turen skal gå til København – og Strøget – er der også 
mange gode shopping muligheder i og omkring Nordsjælland. Va-
rierede og spændende forretninger, er klar til at yde en god service. 
De mange handelsbyer har en god atmosfære og samtidigt masser 
af frisk luft.

UK/ If you are not going to Copenhagen – and Strøget – there are lots 
of shopping opportunities in North Zealand. Specialized and inviting 
shops are at your disposal. The many towns in the area are filled with 
a nice and friendly atmosphere.

D/ Soll die Tour nicht unbedingt nach  
Kopenhagen gehen – und Ströget – gibt es auch viele Shoppingmög-
lichkeiten in Nordseeland. Vielfaltige und spannende Geschäfte sind 
auf Kundendienst eingestellt. Die viele Handelsstädte haben eine 
gute Atmosphäre und gleichzeitig viel frisches Luft.

2012 2013 2014

2015 2016

HUNDESTED SANDSKULPTUR FESTIVAL 2018

  Åbent 10. maj til 16. september • Alle dage kl. 10 - 19 
Kajgaden 7 • Hundested Havn • www.sandfestival.dk

”MYTER OG LEGENDER”

2017

Besøg Danmarks nye og spændende udflugtsmål Hundested Havn i det smukke Nordsjælland
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PRAKTISK INFO  / Practical Info  /  Praktische Information

Reception åbner kl. 8.00 i højsæsonen og kl. 10.00 i lavsæsonen. 
Afregning skal ske INDEN kl. 12.00 – HUSK at aflevere bomkort/
nøgler.
Hytterne skal forlades i rengjort stand INDEN kl. 12.00.
Campingenhederne til campingvogne, autocampere og telte, skal 
forlades INDEN kl. 12.00 (andet kan aftales i receptionen).
Campingvognens næsehjul skal placeres på den gule plade, som 
ligger i jorden, og skal vende samme vej som de andre vogne. Der 
SKAL være 3 meter mellem hver enhed.
El-måleren skal aflæses INDEN man sætter stikket i, og aflæses igen 
ved afrejse.
Al slags underlag, der anvendes til forteltet, må IKKE være synligt 
uden for teltet.
Al kørsel på pladsen skal foregå i skridttempo. Der må kun holde én 
bil parkeret pr. enhed. Gæster henvises til gæsteparkeringen.
Hunde er velkomne, men skal føres i snor og luftes uden for pladsen.

Dagsgæster og overnattende gæster
Campisternes dagsgæster skal melde deres ankomst i receptio-
nen for at købe gæstebillet, og skal forlade pladsen senest kl. 23.00. 
DCU-medlemmer har gratis adgang mod forevisning af DCU-med-
lemskort.
Overnattende gæster skal indskrives i receptionen INDEN lukke-
tid.  Overtrædelse af disse regler, kan medføre bortvisning af gæst 
såvel som campist.

The reception open at 8 a.m. during the high season and at 10 a.m. 
during the low season.  
Payment must take place BEFORE 12 am – please remember to 
deliver the card for the campsite bar and keys.
The cabins need to be left tidy and cleaned BEFORE 12 am.
The camp pitches – for caravans, autocampers and tents shall be 
left BEFORE 12 am (unless otherwise agreed with the reception).
The tip of the caravan must be placed on the yellow plate on the 
ground, in the same direction as the other caravans. There MUST 
be a distance of min. 3 metres between each unit.
The electric meter must be read BEFORE, the electricity is connec-
ted, and must be read again before departure.
All types of groundsheets used in the awning, must NOT be visible 
outside the tent.
Please observe driving at a slow pace on the campsite.
Only one vehicle per unit is allowed. Visitors are referred to the 
guest-parking place.
Dogs are welcome, but must be kept on a leash and walked outside 
the campsite.
Breakfast rolls can be ordered the day before. However, not from 
1/10 to 15/3.
Day guests and overnight guests
Campsite day guests must register with the office and buy a guest 
ticket, they must leave the campsite at the latest by 11 pm. 
Overnight guests must register with the reception BEFORE closing 
time – Violation of these rules may result in expulsion for both guest 
and camper.

Læge: Mellem kl. 8.00 – 16.00 henvises til byens praktiserende 
læger.
Tlf. kan fås ved henvendelse i receptionen
Lægevagt: Tlf. 1813
Taxi: Tlf. +45 48 48 48 48

Doctor: Between 8 am and 4 pm please contact the general practiti-
oners in town. Phone nos. are available at the reception.
On-call doctor: Phone 1813
Taxi: Phone +45 48 48 48 48

ALARM 112
Ring 112, hvis der er sket en alvorlig ulykke, brand eller hvis du har 
brug for akut hjælp ved livstruende sygdom.
Når du ringer 112, er det vigtigt at fortælle:
• Hvem du er.
• Hvor du er.
•  Hvilket telefonnummer du ringer fra.
•  Hvor mange tilskadekomne der er. og skadernes omfang.
•  Bevar opkaldet indtil du får andet at vide.
Alarmcentralen har fagpersonale, der kan hjælpe dig med at starte 
førstehjælps behandling.
Ved opkald til 112–informer altid vagt havende på campingpladsen.  
Tlf. +45 49 70 02 23

112 – EMERGENCY
Call 112 in case of a serious illness, accident or life-threatening 
situations or fire.
If you call 112:
•  Tell who you are.
•  Tell where you are.
•  Tell from which number you are calling.
•  Tell how many persons are injured and how bad the injuries are.
•  Don’t hang up before you are told to do so.
The personnel of the Public safety Answering Point can give you 
good advice and guide you how to do first-aid.
By call to 112 urgently inform the campsite guard on duty  
Phone +45 49 70 02 23

114 – POLITI
Ved opkald til 114 – informer altid vagt havende på campingpladsen  
Tlf. +45 49 70 02 23

114 – POLICE
By call to the police 114 urgently inform the campsite guard on duty  
Phone +45 49 70 02 23
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In der Hauptsaison öffnen die Rezeption um 08:00 Uhr, in der 
Nebensaison öffnen diese um 10:00 Uhr.
Abrechnung vor 12.00 Uhr.
Denk daran die Karte für die Schranke/Schlüssel abzugeben.
Die Kabinen sollen SPÄTESTENS 12.00 Uhr im sauberen Zustand 
verlassen werden
Die Campingeinheiten – für Wohnwagen, Autocamper und Zelte 
sollen SPÄTESTENS 12.00 Uhr verlassen werden (oder nach Abs-
prache mit der Rezeption).
Das Bugrad des Wohnwagens muss auf der gelben Platte, der in der 
Erde liegt, platziert werden, und muss in derselben Richtung zeigen 
wie die anderen Wagen. Es MUSS mindestens 3 Meter zwischen 
jeder Einheit sein.
E-messer muss abgelesen werden ehe man der Stecker einsetzt, 
und wird wieder bei Abreise abgelesen.
Alle Arten von Unterlage für das Vorzelt dürfen NICHT außerhalb 
des Zeltes sichtbar sein.
Fahren auf dem Platz muss Schritt geschehen. Nur ein Auto darf 
pro Einheit geparkt sein. Gäste werden auf Gästeparkplatz verwie-
sen.
Hunde sind willkommen, müssen aber an der Leine geführt wer-
den, und Gassi gehen geschieht außerhalb des Platzes.
Sie können, mit Ausnahme des Zeitraums vom 01.10. bis 15.03., 
frisches Brot jeweils einen Tag im Voraus bestellen. 
Tagesgäste und übernachtende gäste
Tagesgäste an Camper sollen sich bei Ankunft in der Rezeption 
anmelden um Gästekarte zu kaufen, und müssen spätestens 23.00 
Uhr den Platz verlassen. 
Übernachtende Gäste müssen sich in der Rezeption einschreiben 
lassen – VOR Geschäftsschluss. Nichtbeachtung dieser Regel kann 
Verweisung von sowohl Gast als Camper bedeuten.

Arzt: Zwischen 8.00 – 16.00 Uhr weisen wir auf die praktischen 
Ärzte der Stadt hin Telef. auf Nachfrage in der Rezeption
Notarzt: 1813
Taxi: Telef. +45 48 48 48 48

NOTRUF 112
(112 aus dem Deutschem Mobilnetz). Rufen Sie 112, bei schwerem 
Unfall, Feuer oder lebensbedrohlichen Krankheit. 
Wenn Sie 112 Notruf wählen ist es wichtig folgendes mit zuteilen:
• Wer Sie sind.
• Wo Sie sind.
•  Von welche Telefonnummer Sie anrufen.
•  Wie viele Verletzte und Umfang der Verletzungen.
•  Die Verbindung nicht abbrechen. bevor Ihnen anderweitig mitge-

teilt wird.
Die Notrufzentrale hat Fachpersonal die Ihnen telefonisch beim 
Beginn der erste Hilfe beraten kann.
Bei dem Anruf 112 Informieren Sie immer den Wachthaben auf dem 
Campingplatz unter Tel. +45 49 70 02 23

114 – POLIZEI
Bei Anruf 114 Informieren Sie immer  Wachthaben auf dem Cam-
pingplatz  
Phone +45 49 70 02 23
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VI INTRODUCERER

TURBO COMO
Som den første i sin klasse, er den nye Turbo Como en fuldt integreret e-bike. Med æstetisk ynde 
og stor rækkevidde, får den dig til din destination på en hurtig, komfortabel og stilsikker måde.

DISPLAY
Med det store 2,2” LCD display, 
kan du let overskue de vigtigste 
informationer om din kørsel, 
uden at fjerne blikket fra vejen. 
Kombineret med den integrerede 
fjernbetjening lige ved hånden, 
behøver du heller aldrig fjerne 
dine hænder fra styret.

BATTERI
Med det elegente og integrerede 
504kWh batteri, er det ligeså let 
at afmontere dette, som det er 
at oplade – både på- og af cyklen.

KOMFORT
At køre stærkt er kun sjovt, 
hvis det er komfortabelt – Med 
Ground Control Geometri er det 
muligt! Det er nu muligt, at sætte 
en fod i jorden ved opbrems-
ninger og let igangsætte igen. 
Derudover sikrer den afslappede 
oprette position på cyklen en 
behagelig køretur uanset distan-
cen. Skal cyklen trækkes er dette 
også en let sag, med Walk-Assist 
føles cyklen som en fjer ved et 
enkelt tryk på knappen.

SIKKERHED
De integrerede kvalitets for-  
og baglygter sikrer, at du kan  
bevæge dig rundt uanset 
tidspunkt på en sikker måde. 
Lygterne kan, med et let tryk på 
kontakten, tændes og slukkes 
– alt fuldt integreret lige ved 
din hånd.

MOTOR
Den bæltedrevne 250 watts 
krankmotor leverer en glidende, 
lydløs og komfortabel køre- 
oplevelse. Desto hårdere du 
træder i pedalerne, desto mere 
support får du.

W W W. S P EC I A L I Z E D.C O M / R E TA I L E R- LO C ATO R

Ét er sikkert, det er sjovt at køre stærkt.  
Men, at gøre det mens du  

samtidig sidder komfortabelt  
og ser stilet ud er lige så vigtig.
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STREAM DE NYESTE PREMIEREFILM 
– NÅR DET PASSER DIG.

OGSÅ PÅ TELTTUREN OG I CAMPINGVOGNEN.
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Camping gør 
dig lykkelig
Har du også brug for at flygte 
fra vinter, regn og dårligt vejr 
– fornemme foråret og mærke 
sommerens lykkefølelse?

Med en campingvogn fra 
Hobby er der plads til at tage 
hele familien med til varmere 
himmelstrøg. Hele året rundt. 

Vores 

forhandlere står  

klar til at hjælpe  

jer på ferie

Find din forhandler på www.hobbyinfo.dk/find-forhandler 

Tendenza 495 SFR
Pris 214.950,-
Du sparer 9.247,-

Opal 560 SG
Pris 259.950,-
Du sparer 22.166,- Så er det  

bare i orden
Måske har du det ligesom os? At tingene 
bare skal være i orden – og ikke bare 
godt nok. Mindre mainstream og mere 
passion for detaljen.

Fendt har igen overgået sig selv  med nye eksklusive kampagne- 
modeller

Find din forhandler på www.fendtinfo.dk/find-forhandlere
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TAG PÅ OPDAGELSE I 
KØBENHAVN

Nyd dit ophold i Danmarks smukke hovedstad!  
Tag på en sightseeing tur, jazz eller blues cruise, eller gå på  

opdagelse i København i dit eget tempo med vores  
Hop On Hop Off busser og både.
Bliv inspireret på stromma.com
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• Lademodul (uden batteri)
• ALDE gulvvarme,  ALDE centralvarme
• Stort panorama-skyroof
• Emhætte
• Radio og kabelføring
• Ambiente belysning
• 190 ltr. køleskab inkl. vinterafdækning
• Udvendige glatte aluminiums sider
• Gas- og røgalarm
• Træktøjsafdækning
• TV-holder
• Køkkenhænger udstyr
• Springmadras
• Alufælge
• Gulvtæppe
• Højskab inkl. mikroovn
• Myggenetsdør
• Frostsikret spildevandsledninger
• og meget mere...

Det store panoramavindue sørger for  
både udsigt og lys i vognen. ALDE central-
varme og ALDE gulvvarme varmer hurtigt 
op på kolde dage og holder kulden ude.SCANDINAVIEN SELECTION

650 UDF  
750 UKF  

590 UF  590 UK  580 UF  

SCANDINAVIEN SELECTION UDSTYR

FANTASTISK - AT VÆRE KABE-EJER
• Fantastisk - KABE har gjort det igen
• Fantastisk - nyt design
• Fantastisk - ny teknik
• Fantastisk - bokomfort

Design, sikkerhed og kvalitet
 
Det er, hvad KABE står for. Man genkender 
straks de stilfulde og klassiske træk. Og efter-
hånden som man lærer sin KABE at kende, 
med alle dens gennemtænkte detaljer og 
bekvemmeligheder, opdager man den fulde 
værdi af den gennemarbejdede vogn.

Alle funktioner – som for eksempel isolering, 
ventilation, varmesystem og vinduer – er i 
højeste kvalitet. Her tillader vi ingen kompro-
misser. Faktum er, at vi lægger et stort stykke 
arbejde i at udvikle vores campingvogne, i 
altid at være på forkant – og til og med et skridt 
foran. Dette gør vi netop for at kunne tilbyde 
dig, som KABEejer, det bedste af det bedste. 

KABE Royal fås fra kr. 353.900,- 
KABE Classic fås fra kun kr. 236.900,-

Agent: Procamp
Tlf. 7631 4444

Find din nærmeste Knaus 
forhandler på Knaus.dkAlle os med Knaus

286.900 315.900259.900  257.900249.900

Camping hele 
året med KABE

Importør: Intercamp
Tlf. 7684 0820

Find din forhandler på
www.kabe.dk

SPECIELT UDVIKLET TIL DET NORDISKE MARKED

KNAUS SÜDWIND

Design, sikkerhed og kvalitet
 
Det er, hvad KABE står for. Man genkender 

hånden som man lærer sin KABE at kende, 
med alle dens gennemtænkte detaljer og 
bekvemmeligheder, opdager man den fulde 
værdi af den gennemarbejdede vogn.

-
misser. Faktum er, at vi lægger et stort stykke 
arbejde i at udvikle vores campingvogne, i 

dig, som KABEejer, det bedste af det bedste. 

KABE Royal fås fra kr. 353.900,- 
KABE Classic fås fra kun kr. 236.900,-

30



PÅ VEJ PÅ
CAMPING
UDEN STRESS

Den populære Garmin bilnavigator fås også i en version til camping- 
entusiaster, der altid er på farten. Camper 770 LMT-D viser dig vej 
på en stor 6,95” skærm og hjælper dig sikkert frem til din destination  
– med ruteforslag, som er skabt til campinglivsstilen. Se camping- 
specifikke interessepunkter (POI’er) fra ACSI™, NKC™ og MHF™, 
og få overblik over populære restauranter og seværdigheder 
med TripAdvisor®. Der medfølger detaljerede kort over Europa, 
Lifetime Maps1 kortopdateringer og Lifetime Digital Traffic2 DAB/
RDS-trafikoplysninger i hele navigatorens levetid. Garmin BC™ 30 
trådløst bakkamera kan tilføjes som ekstraudstyr.

Camper™ 770 LMT-D

©2017 2017 Garmin Ltd. samt datterselskaber.

1 Vilkår og betingelser for Lifetime Maps: http://www.garmin.com/da-DK/legal/lmdisclaimer
2 Vilkår og betingelser for Lifetime Traffic trafikoplysninger: http://www.garmin.com/da-DK/legal/ltdisclaimer
  Brugen af DAB eller RDS afhænger af område.

Garmin.dk
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Alt andet kan ikke betale sig

CAMPINGFERIE MED STOR RABAT

OVER 600
FORDELE I
ET MEDLEMSKAB

SOM MEDLEM FÅR DU BLANDT ANDET DISSE FORDELE

•  30 % RABAT på DCU’s egne campingpladser*

•   GRATIS BØRN under 12 år på 
DCU’s egne campingpladser*

•  GRATIS BØRNEBØRN under 12 år 
(med bedsteforældre) på DCU’s egne 
campingpladser i hele lavsæsonen*

•   RABAT PÅ FORDELSPLADSER fordelt i 
hele Danmark og rabat på 500 udenlandske 
campingpladser

•  MAGASINET CAMPING-FRITID 
direkte i din postkasse

•  Oplevelser, færger, brændstof, forsikring, 
teknisk rådgivning og meget mere

*gælder ikke hytter

SE MERE PÅ DCU.DK

BEHOLD 90% AF
DIN LØN

Alle kan komme ud i uforudset arbejdsløshed, men 
heldigvis er det nemt at sikre den økonomiske frihed. 
Med IDA Lønsikring kan du beholde op til 90 pct. af 
din løn i op til 1 år, mens du finder dit næste job. 

Lønsikringen giver dig også mulighed for et outplace-
mentforløb, hvor du sammen med en IDA-konsulent 
udarbejder en handlingsplan for din videre karriere. 

IDA Lønsikring koster fra 38 kr./måned.

Vi kan forsikre din løn, og vi forsikrer også din  
familie, din bil, dit hus, dit indbo og andet, der  
betyder noget i dit liv. Vores priser er  
Danmarks nok billigste, og de er kun  
for IDA-medlemmer.

På idaforsikring.dk kan du beregne  
din pris på netop de forsikringer,  
du har behov for.

IDAs forsikringer tegnes gennem IDA Forsikring – Ingeniørforeningens Forsikringsgruppe, Forsikringsagentvirksomhed

Læs mere og beregn din pris 
på idaforsikring.dk
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De fleste børn ville vælge 
camping hvis de bestemte...
Sove længe i campingvognen.... Spurte ud til vennerne på hop-
pepuden... Ta’ på stranden med mor og far... Spise hjemmlavet 
pizza bagt på grillen... Og mor og far? De nyder det akkurat ligeså 
meget!

Camping er ferien der giver familien ro - helt ned i maven...

Må vi ønske dig... VERDENS BEDSTE campingferie!

Find inspiration til ferien og læs mere om Adria på www.adriaguide.dk

Camping er 
ferien der når 

helt ned i maven!

ADRIA 2018

Adria er Danmarks mest populære 
campingvogn med priser der starter ved 
102.000 kr. 

Adria er kendt for det store udsty-
rsniveau, høje kvalitet og den attraktive 
pris.

Der findes en indretning til alle typer 
familier - uanset om i er 2 eller 9.

DCU pladsbrochure.indd   1 07-12-2017   15:44:25
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PRISER  / Rates  /  Preise

Hyttepriser pr. døgn / pr. uge 2018*
Cabin rates per night / per week*  
Hüttepreise pro übernachtung / pro Woche*

Lavsæson  
 Low season  /  Nebensaison

Højsæson  
High season  /  Hauptsaison

01/01 – 23/06 - 2018
26/08 – 31/12-2018 24/06 – 25/08-2018

Hytte 4 pers. 400 DKK  /  2.700 DKK 550  DKK  /  3.500 DKK

Cabin 4 pers. / Hütte 4 pers.

Overnatningstakster pr. døgn 2018
Price per night / Preise pro Übernachtung

Lavsæson  
 Low season  /  Nebensaison  

Højsæson  
High season  /  Hauptsaison  

DCU  medlemmer 01/01 – 23/06 - 2018
26/08 – 31/12-2018 24/06 – 25/08-2018

Voksne 63 DKK 67 DKK

Børn 0-11 år med forældre Gratis Gratis

Børn 0-11 år med bedsteforældre Gratis 44 DKK

Unge 12-17 år med forældre 32 DKK 44 DKK

Unge 12-17 år med bedsteforældre 63 DKK 67 DKK

Pensionister* 45 DKK 67 DKK

Pensionister i helligdage 63 DKK 67 DKK

Hund Gratis Gratis

Arealleje 30 DKK 55 DKK

El 36 DKK 32 DKK

Elmåler pr. kWt. 4 DKK 4 DKK

Pladsreservation 35 DKK 35 DKK

* Der skal medbringes sengelinned, dyner & puder.
* The guests must bring their own bedding, duvets and pillows.
* Die Gäste bringen bitte Ihre eigene Bettwäsche mit. 

* Der gives ikke pensionistrabat i lavsæson på helligdage samt i helligdagsferier.

Sæsonprisen er inkl. gratis vand, miljø- & arealleje samt op til 5 dags gæster. 
* Må ikke benyttes til langtidsophold.

Overnatningstakster pr. døgn 2018
Price per night / Preise pro Übernachtung

Lavsæson  
 Low season  /  Nebensaison

Højsæson  
High season  /  Hauptsaison

Ikke  medlemmer  /  Non-members   /  Nicht-mitglieder
01/01 – 23/06 - 2018
26/08 – 31/12-2018 24/06 – 25/08-2018

Voksne  / Adults  /  Erwachsene 90 DKK 96 DKK

Børn 0-11 år  /  Children  /  Kinder 41 DKK 51 DKK

Hund  /  Dog  /  Hund 23 DKK 23 DKK

Arealleje  /  Pitch  /  Standplatz 30 DKK 55 DKK

El  /  Electricity  /  Strom 36 DKK 32 DKK

Elmåler pr. kWt.  /  Electric meter per kWh.  /  Stromzähler pro kWh. 4 DKK 4 DKK

Pladsreservation  /  Reservation / Reservierung 35 DKK 35 DKK

Sæsonpladser · 23.03 - 23.09.2018 9.900 DKK

Forsæsonplads · 23.03 - 24.06.2018* 5.200 DKK

Eftersæsonplads ·25.08 - 21.10.2018* 3.000 DKK
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FRISK MORGENBRØD
Fresh bread  /  frische Frühstücksbrötchen

Her på campingpladsen sørger vi for lune basser og brød lige fra 
morgenstunden. Morgenbrød skal bestilles dagen før, inden for 
receptionens åbningstid. Morgenbrød kan bestilles i højsæsonen 
24/6 – 25/8 og kan afhentes fra klokken 8.00.

UK/ Fresh bread every morning
Here at the campsite, we supply warm Danish pastries and bread 
from the crack of dawn. Bread must be ordered the day before 
during the opening hours of the reception. Bread can be ordered 
throughout in the high season 24/6 – 25/8 and can be collected 
from 8 AM.

D/ Frische Früh stücksbrötchen
Hier auf dem Campingplatz haben wir frische Brötchen und 
andren Backwaren zum Frühstück in der Hauptsaison 24/6 – 25/8, 
aber man muss es vorausbestellen. Zahlung muss als am Tag zu-
vor, und während der Öffnungszeiten der Rezeption nicht später 
erfolgen.

BESØGENDE  /  visitors  /  Besucher

Besøgende til beboere på pladsen betaler 25 DKK pr. voksen og 12 DKK pr.barn pr. dag, hvilket 
giver ret til ophold i pladsens daglige åbningstid hos en beboer. Henvendelse skal ske i recep-
tionen, for at få udleveret parkeringsseddel, idet gæstebiler ikke har adgang til pladsen.
DCU-medlemmer betaler ikke gæstebilletter ved fremvisning af gyldigt DCU medlemskort.

UK/ Visitors for the residents at the site: adults 25 DKK and children 12 DKK per person per 
day, this gives you the right to stay at the site during the opening hours of the site.

D/ Besucher für die Bewohner des Platzes: Erwachsene 25 DKK und Kinder 12 DKK pro Per-
son pro Tag, welches das Recht auf einen Aufenthalt auf dem Platz ermöglicht, während der 
täglichen Öffnungszeiten des Platzes.

WIFI-INTERNET
DCU-medlemmer Gratis
Ikke medlem - 1 dag 25 DKK
Ikke medlem - 7 dage 100 DKK

WIFI kan købes i informationen

UK/ Wi-Fi can be purchased at the 
Information.

D/ WLAN kann bei der Information 
gekauft werden.

HJERTESTARTER 
Defibrillator  /  Defibrillator

Her på denne campingplads har vi naturligvis installeret hjerte- 
starter. De første minutter er livsvigtige. Ring 1-1-2, start hjertelunge-
redning og få hentet hjertestarteren. Et elektrisk stød med en  
hjertestarter vil ofte kunne få hjertet til at slå igen. Uden hjælp over-
lever personen ikke.

BEMÆRK – Hjertestarter hænger på væggen uden for receptionen.

UK/  Naturally, we have a defibrillator installed at this campsite. The 
first few minutes are vital. Dial 1-1-2, start cardiopulmonary resusci-
tation (CPR) and get hold of the defibrillator. An electric shock from a 
defibrillator will often get the heart beating again. Without help, the 
person will not survive.

PLEASE NOTE –  Defilibrator on the wall outside the reception.

D/  Hier auf diesem Campingplatz haben wir selbstverständlich 
einen Die ersten Minuten sind lebenswichtig. Rufen Sie den Notruf 
1-1-2 an, führen Sie eine Herz-Lungen- Wiederbelebung durch und 
sorgen Sie dafür, dass der Defibrillator geholt wird. Ein elektrischer 
Impuls mit einem Defibrillator regt das Herz häufig wieder zum 
Schlagen an. Ohne Hilfe wird die Person nicht überleben.

BEACHTEN SIE – Herzstarter hängt auf dem wand hinter der 
rezeption.
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H
HELSINGØR

 BYCENTER

LEGELAND   .  CAFEER & FØTEX  .  550 GRATIS P-PLADSER  .  ÅBENT HVER SØNDAG

HYGGELIG  
SHOPPINGTUR  
For enden af gågaden fin-
der du 25 butikker samlet 
under ét tag. 

Helsingør Bycenter byder 
på et godt udvalg af bolig- 
udstyr, sport, dagligvarer, 
skønhed og beklædning. 
Eller en god pause på en af 
centrets dejlige cafeer.

GOD
SHOPPING

TIL  ALLE

ÅBENT
HVERDAGE  

KL. 10-19

LØRDAGE  
KL. 10-16

SØNDAGE  
KL. 11-16
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