
Weekend

2017

CampOne Bøjden Strand  |  Fredag d. 9. til søndag d. 11. juni

Kom med din Camp-let og mød  
andre Camp-let entusiaster

 ✓ Få en hyggelig snak, og del gode råd  

og ideer med hinanden 

 ✓ Få rådgivning, gode ideer og vejledning 

direkte fra Camp-let

5th generation | The future is here

Camp-let  |  gives you the best holiday www.camp-let.dk

Tilmelding på bojden@campone.dk



En campingplads med havet tæt på – og til hele tre sider med direkte adgang til den mest 

fantastiske børnevenlige badestrand. Kan du ikke få vand nok, så tag en dukkert i vores badeland 

inde eller ude. Her er alt, hvad en 5 stjernet campingplads skal have og lidt til.

Fredag d. 9 juni

12:00  Der er mulighed for at tjekke ind fra 12:00. 

Indtjeking sker i receptionen.

17:30  Velkomst og fælles grill – medbring selv  

grillmad og drikkevarer til spiseteltet.

Lørdag d. 10 juni

8.00  Rundstykker kan afhentes i kiosken – mulighed for at spise morgenmad i teltet. 

Mulighed for at benytte aktiviteterne på pladsen – alt er inklusiv i prisen.

13.00 Mini Camp-let udstilling, åbent for alle til kl. 16:00. Afholdes i samarbejde med SK Caravan. 

 Konkurrence i tips og tricks – fede præmier – vindere udråbes 17:00 i fællesteltet.

16.00 Brainstorm for fremtidens Camp-let.

18.30 Fællesspisning i telte med god musik – medbring selv drikkevarer – vi slutter 22:00.

Søndag d. 11 juni

8.00 Rundstykker kan afhentes i kiosken – mulighed for at spise morgenmad i teltet.

10.00 Spændende børneaktiviteter.

12.00 Camp-let Weekend siger farvel og tak.

Vi har i år plads til 40 vogne, så skynd dig  

at tilmelde dig og din familie da vi kører 

efter først-til-mølle princippet.

Prisen er 599,- pr. vogn med 2 voksne. 

Børn fra 3-11 år 99,- pr. person. 

Børn over 12 år, 199,- pr. person.

Prisen inkluderer desuden alle aktiviteter og morgenmad.

Har du yderligere spørgsmål?

Se mere på www.campone.dk/bojden  
teller skriv til bojden@campone.dk

Ved tilmelding, husk at anføre: 
Antal voksne, antal børn, Camp-let model og årgang,  

navn, adresse, telefonnummer og mail adresse

CampOne Bøjden Strand Bøjden Landevej 12, 5600 Faaborg

Program

Priser og tilmelding

Weekend

2017

5th generation | The future is here

2017

Weekend

Send din tilmelding til bojden@campone.dk

Miniudstillingen afholdes i samarbejde med


