Camp2Go

BOOK ENKELT - REJS ENKELT med Camp2Go

DIN FERIEPAKKE PÅ

Vi bestiller færgebillet og ophold, alt i en
feriepakke.

BORNHOLM

Bornholm har fået et nyt færgeselskab,
BORNHOLMSLINJEN…
Dette betyder bl.a. at det bliver anderledes at
booke en færgebillet, så gør det lettere for
dig selv og CAMPBARDO med os, vi hjælper
dig med at booke din feriepakke…
Vi sidder altid klar til at besvare alle de
spørgsmål du har omkring ophold og
færgebilletter, så starter din ferie allerede
inden du tager hjemmefra.

Hasle Camping & Hytter
Nordskoven Strand Camping
Dueodde Familiecamping & Hostel

Du kan booke online på www.camp2go.dk
Du kan maile til os på info@camp2go.dk
Du kan også bestille feriepakke direkte på
telefon (+45) 40 10 10 65

Sandvig

LEJ HYTTE,
VÆRELSER ELLER
CAMPINGVOGN

Christiansø

Allinge

Vi glæder os til at høre fra dig!

Tejn

Vang
Olsker

Gudhjem

Rø

Bedste campinghilsner Ulla & Kim,
Karina & Simon, Helle & Camp2Go

haslecamp.dk

Melsted

Hasle

Østerlars

Klemensker
Muleby
Sorthat

Bølshavn
Listed

Almindingen

Nyker

Østermarie

Svaneke

nordskoven.dk

3 i 1 FORDELE NÅR
DU BOOKER DIN
FERIE HOS OS…

Årsdale
Vestermarie

Rønne

Lobbæk

Aakirkeby

Nylars

Nexø

Arnager

Balka
Pedersker

Boderne

Snogebæk

Sømarken
Dueodde

dueodde.dk

VI HAR ALTID TILBUD TIL
BØRNEFAMILIER, SENIOR
OG OGSÅ TIL DIG DER KOMMER MED EGEN
CAMPINGVOGN,
AUTOCAMPER ELLER
TELT…

3 stjernepladser Bornholm giver 3 i 1 fordele…
Vi har i flere år samarbejdet om at få flere
gæster til at besøge
dejlige Bornholm,
igennem vores
rejsebureau Camp2Go
som sælger pakkerejser
til rigtig mange gæster.
Nu udvider vi samarbejde til at give vore
gæster et endnu bedre
ophold på vore campingpladser mens de er
på øen. Hvis du bor på
en af vores pladser, så
vil de andre campingpladsers faciliteter stå til
din rådighed og du vil få
rabatter og mange andre
fordele…

SPARBARDO
HELT OP TIL
GRATIS
Nordskoven Strand Camping
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gratis vandland i Hasle vandland
Gratis vandland i Dueodde Svømmehal
15% Rabat ved køb i restaurant Krudthuset
15% rabat ved køb i Café Dueodde
Børn gratis ved onsdag grill på Hasle Camping
Gratis tømning af autocamper på Hasle og
Dueodde Camping
Gratis vandpåfyldning af autocampere på
Hasle og Dueodde Camping
Gratis adgang og brug af legefaciliteter på
Hasle og Dueodde Camping
Gratis yoga, beach workout og zumba*
Events på Dueodde Camping til 50% rabat*
Minigolf på Hasle camping 50% rabat
Gratis kop kaffe fra kl. 8.00 ved ankomst
med færge fra Køge

15% rabat ved køb af uge 2 på en af de andre
pladser

Vi gør alt for, at du får den bedste campingferie!
Dueodde Familiecamping
& Hostel
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15% Rabat ved køb i restaurant
Krudthuset Hasle
Børn gratis ved onsdag grill på
Hasle Camping
Gratis yoga og sandtræning på
Dueodde Camping*
Næsten alle events på Dueodde
Camping er gratis*
Minigolf på Hasle eller Nordskovens Camping 50% rabat
Gratis kop kaffe fra kl. 8.00 ved
ankomst med færge fra Køge
Gratis tømning af autocamper på
Hasle og Nordskovens Camping
Gratis vandpåfyldning af autocampere på Hasle og Nordskoven
Camping
Gratis adgang og brug af legefaciliteter på Hasle Camping
15% rabat ved køb af uge 2 på en
af de andre pladser

Hasle Camping
& Hytter
•
•
•
•
•
•
•
•
•

15% rabat ved køb i Café Dueodde
Gratis adgang og brug af legefaciliteter på Dueodde Camping
Yoga og beach workout på Nordskoven Strand Camping er gratis*
Events på Dueodde Camping og
Nordskoven Strand Camping til
50% rabat*
Minigolf på Nordskovens Camping
50% rabat
Gratis kop kaffe fra kl. 8.00 ved
ankomst med færge fra Køge
Gratis tømning af autocamper på
Nordskoven og Dueodde Camping
Gratis vandpåfyldning af autocampere på Nordskoven og Dueodde
Camping
15% rabat ved køb af uge 2 på en
af de andre pladser
*KUN HØJSÆSON & VÆR OPMÆRKSOM PÅ
ÅBNINGSTIDER PÅ ALLE FORDELENE

