Camping i Danmark [1]
Inlagt av se-fwv maj 4, 2012
I Danmark finns omkring 570 campingar, vilket gör att du har en hel uppsjö av alternativ att välja
mellan när du vill övernatta i den danska naturen. Standarden på danska campingar tenderar att
vara mycket hög med välskötta faciliteter, hög säkerhet och vältilltaget utrymme för varje enskild
campingplats.
I Danmark finns ett system för kvalitetsmärkning av campingar, där man delar ut mellan en och fem
stjärnor. En camping med tre stjärnor eller fler har bland annat övervakning dygnet runt.
De flesta danska campingar är belägna i några av landets mest natursköna områden och omkring
två tredjedelar av campingarna ligger i direkt anslutning till vatten. Perfekt för ett dopp i gryningen!
Danmark är som bekant ett relativt litet land, så även om du bor mitt i naturen är det alltid nära till
närmaste stad med restauranger och underhållning.
Priser
En övernattning på en dansk trestjärnig camping kostar cirka 75 DKK för en vuxen person, medan
barn vanligtvis bor för halva priset. Vissa campingar tar därtill ut en särskild miljöavgift. Du betalar
även som regel en avgift om 20-30DKK per dag för el, om du nu vill ha det. En del campingar har
endast öppet under sommar-månaderna, men de cirka 200 campingar som har öppet året runt
erbjuder billigare priser under lågsäsong.
Campingstugor
Du kan hyra stugor på de flesta danska campingar. Vanligtvis får du ta med eget sänglinne, såvida
du inte valt att hyra en lyxigare stuga. Omkring 3 500 DKK får du räkna med att betala för att hyra
en stuga under högsäsong.
Läs mer om stugor på danska campingar [2].
Vinter
Ungefär 200 campingar i Danmark håller öppet även under vintermånaderna. Med en välisolerad
husvagn (och ett par tjocka raggsockor!) kan du därför njuta av den danska naturen året om.
Mer information
Danska campingorganisationens [3] hemsida är en fantastisk källa till information. Här hittar du allt
du behöver veta om såväl husvagnsplatser och stugor som mer praktisk vägledning och information.
På hemsidan kan du även se en komplett förteckning över vinteröppna campingar.
Läs mer om campingpass [4]
Läs mer om husbilar [5]
Läs mer om naturlägerplatser och övernattning utomhus [6]
Få inspiration inför din campingsemester i Danmark [7]
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