
FASTLIGGER 
2018

KONTAKT OS:

EMMERBØLLEVEJ 24 

5932 TRANEKÆR

KOM OG SE PLADSEN:

(+45) 62 59 12 26

RING TIL OS PÅ:

INFO@EMMERBOLLE.DK

I ALTID VELKOMMEN TIL AT RINGE 

ELLER SKRIVE, HVIS I HAR 

SPØRGSMÅL, ELLER ØNSKER AT 

KOMME OG SE PLADSEN. 

VI SES!  :-) 

E-MAIL:

WWW.FERIEPARK- 

LANGELAND.DK

PRISER 2018

SPAR 4.000 SOM 
NUVÆRENDE FASTLIGGER!!

NY FASTLIGGER SPAR 
OP TIL 3.000,- OG MIN. 
2.000,- FØRSTE ÅR! !

Standardplads 100 kvm  8900,-    

Miljøgebyr pr person: 800,- 

Leje af strømmåler: 500,- 

Strøm afregnes pr. Kwh: 3,50 

Tillæg ved stor stranplads: 1600,- 

Tillæg ved luksusplads: 2800,- 

Hvis du allerede har en 

fastliggerplads og skaffer en 

ny, giver vi 4000,- i rabat på 

din årsleje (eller I kan dele 

50/50) 

(kan ikke kombineres med 

andre rabatter) 



ÅBNINGSTIDER 2018 

PLADSEN ER ÅBEN FOR 

FASTLIGGERE

23 MARTS TIL 21 OKTOBER 

BUTIKKEN

ÅBEN INDTIL 16 SEPTEMBER 

OPVARMET SWIMMINGPOOL 

ÅBEN FRA CA. 1 JUNI TIL 1 
SEPTEMBER

HVORFOR VÆLGE EMMERBØLLE, 
DEN LIGGER JO IKKE LIGE OM HJØRNET? 
Emmerbølle Strand Camping er ikke pladsen 

der ligger tættest på en by. 

Men lige præcis derfor hører vi gang på gang 

vores gæster sige, hvor fantastisk det er med 

sådan en ro på stedet. Her kan du lade 

batterierne op i den smukkeste natur efter en 

travl uge på job. Med anlagte cykelstier, 

vandrestier, super fiskevand, eget bådeslip, 

fitnesscenter, multisportsarena, stor 

swimmingpool, wellness oase med 

vildmarksbad og sauna og meget mere, er her 

alle muligheder for at bruge naturen aktivt og 

få masser af frisk luft i lungerne. Uanset om 

man har lyst til at få pulsen op med en god 

løbe- eller cykeltur, eller om man bare 

trænger til at slappe af med en fiskestang i 

hånden, en lang gåtur langs vandet eller et 

godt glas vin i forteltet – vi har mulighederne 

og faciliteterne. 

HVAD FÅR JEG SOM FASTLIGGER? 
Gratis brusebad (enkeltbrusere) 

1 ubegrænset wifikode m.  standard hastighed 

20 timer wifi hurtig hastighed 

Rabat på brug af wellness oasen 

Fri adgang til swimmingpool + fitness center 

Masser af daglige aktiviteter i højsæsonen 

10% rabat på hytter og festlokale (gælder ikke 

ugerne 27-32) 

2 minigolf billetter til Langelands bedste 

minigolfbane i Ristinge 

Mulighed for køb af gæstekort (dagsgæster) til 

500,- 

Mulighed for at lade fast gulv ligge på pladsen 

henover vinter (300,- + at man så selv skal stå 

for klipning af hæk på pladsen)  

Mulighed for gratis opbevaring af båd i hal 

gennem sæsonen 

Mulighed for opbevaring af campingvogn ude 

eller inde henover vinter (mod betaling) 

GRATIS BØRNEBØRN   
BESØG* 

*GÆLDER SÅ LÆNGE DERES FORÆLDRE IKKE ER PÅ 
PLADSEN.


