
Mandø Camping, Mandø Byvej 1, Mandø, 6760 Ribe, Tlf.: 75445102 

Priserne gælder for 2011. (Forbehold for fejl og ændringer) 

Mandø Camping - Hytter 

 

 

 

Mandø Camping tilbyder: 

2 campinghytter til 6 personer. 

 

Hytterne er på 15 m² og med en lille delvis 

overdækket terrasse. 

Hytterne består af et køkken-alrum med 2 

sovepladser og et særskilt rum med 4 

sovepladser.  

Der er service til 6 personer (dyner, puder, 

køkkenudstyr m.m.). Det eneste du selv må 

medbringe er sengelinned, viskestykker og 

håndklæder. (Dette kan dog også lejes ved 

ankomst. Bestil venligst sengelinned m.m., 

babyseng og babystol på forhånd.)  

Hytterne er godt isolerede, og der er el-

varme indlagt.  

De ligger ikke langt fra servicebygning med 

toiletter, bad, vaskemaskine og køkken.  

Desuden er der plads til en bil lige ved siden 

af hytterne. 

 

Priser per uge: 

A: 2495,- kr. (uger 29 - 32)  

B: 2095,- kr. (uger 27 - 28, 33 - 34, 53)  

C: 1695,- kr. (uger 23 - 26, 35 - 36)  

D: 1495,- kr. (uger 01 - 22, 37 - 52) 

Per døgn: kr. 450,-  

 

Ved mere end 3 overnatninger gives 20 % 

rabat på efter følgende overnatninger. 

Priserne er inkl. vand, dertil kommer el-

forbrug efter måler (2,75 kr./kwt).  

Hytten skal efterlades rengjort. Hvis der 

ønskes slutrengøring, bestil venligst så 

tidligt som mulig. (Obligatorisk ved 

husdyrophold.) 

 

Hytterne er udstyret med: 

 

 

Hytte nord: 

 

3 Sovesofaer, 1 for 

hver 2 personer 

 

Sengetøj 

Skab 

Bord med 6 stole 

Håndvask (med 

vanddunk) 

El-kedel 

Brødrister 

2 kogeplader 

Mikrobølgeovn 

Køleskab m. 

frostboks 

Kost 

Røgfri 

Kæledyr tilladt. 

 

Hytte Syd 

(allergikervenlig): 

3 Sovesofaer, 1 for 

hver 2 personer 

 

Sengetøj 

Skab 

Bord med 6 stole 

Håndvask (med 

vanddunk) 

El-kedel 

Brødrister 

2 kogeplader 

Varmluftovn 

Køleskab m. 

frostboks 

Støvsuger 

Røgfri 

Kæledyr ikke tilladt. 

 

 

Ankomst fra kl. 16:00 

Afrejse inden kl. 11:00 

Ellers valgfri ankomst- og afrejsedag. 

 

Hytterne udlejes: 01.04 – 31.10.2011 

 

For bestilling venligst kontakt: 75 44 51 02 

eller pr. mail mandoebrugs@hotmail.com 

 

Husk, at det kræver et gyldigt 

campingpas at overnatte i et lejet 

campinghytte 

 


