Godthåbs Allé 7
Marielyst
DK-4873 Væggerløse
familycamp.dk
marielystfamiliecamping@gmail.com
+45 71 755 905

Kære sommerhusejer.
Så varer det ikke længe før sæsonen rigtigt sætter i gang.
Med sæsonen kommer sol og varme, og med det kommer badning.
Som I sikkert ved, har vi på Marielyst Familiecamping genåbnet badelandet.
I 2019 kom vi lidt sent i gang, da vi først skulle renovere pool og rutsjebaner.
I 2020 åbner vi poolen den 1. juni og holder åben til 1. september.
Vi havde rigtigt mange af jer og jeres gæster, på besøg sidste år. Der var mange der valgte pool i
stedet for stranden pga. de mange vandmænd, men også fordi de gerne ville sobbe ved
stranden, men bade i poolen.
Derfor tilbyder vi jer, at købe et årskort til jeres sommerhus, sådan at I og jeres gæster, gratis
kan komme og benytte poolen når I/de vil.
Prisen for et årskort er 1.000, - kr. inkl. moms
I vil få et årskort med jeres families navne (max 8 pers). På kortet kan I komme ind. Hvis i har
børnebørn eller dele børn, skal de stå med på kortet for at få adgang.
Udlejer I jeres sommerhus, skal I have et kort pr. hus som gælder til max. 6 pers. der kan dog
tilkøbes flere personer på kortet for 150,- kr pr. pers.
Jeres gæster skal så medbringe deres lejekontrakt, hvorefter de vil modtage et armbånd, der
giver dem ret til at benytte badelandet hele dagen/ugen.
I badelandet kan man gå ind og ud som man har lyst.
Badelandet vil holde åbent mellem 10.00 og 18.00 dog vil der blive lavet ekstra åbningstider og
hygge aftner, Det vil blive skrevet på plakater på døren samt på vores hjemmeside og på
facebook .
Hvis dette tilbud er noget for jer kan I kontakte os på:
marielystfamiliecamping@gmail.com
Ved bestilling af årskort, bedes I skrive:
Adresse
Telefonnr.
Mail adresse
Samt navn på ejer.
Om i ønsker at modtage nyhedsbrev på mail eller ej.
I håbet om et godt samarbejde
Lejrcheferne
Tina & Marcel
Marielyst Familiecamping

