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FORMANDEN HAR ORDET
Så kommer de lysere tider og campingfolket skal på hjulene igen. Selv om nogen har

været aktive campister hele vinteren, så er det jo noget andet at komme ud at rulle igen
og se de kendte og forhåbentligt også mange nye ansigter. Husk at tage vennerne med, det er
så hyggeligt at være mange.

Vi har ikke ligget stille i klubben i den lange vinter. Vi har haft stand i Aalborghallen til
Campingmessen 2006. Det gav 9 nye medlemmer, og hvor mange der kommer senere

ved vi ikke. Vi fik også to nye samarbejdspladser. Vi er nu blevet forhandler af Camping
Card A.C.S.I., så husk at købe det hos os, I kan spare lidt og dermed støtte klubben, som
også tjener lidt på det.

Inden I starter sæsonen, skal I huske at pleje campingvognen lige så godt som jer selv, og
bilen den skal vel også kikkes efter. Husk at se efter dækkene på campingvognen, de

bliver aldrig slidt op, men kan rådne selv efter få års brug. Se efter, om de er revnet i kanten,
det kan ske ved ret nye vogne, da dækkene kan have ligget lang tid på lager inden de blev
monteret.

Det er også klogt at få vognen testet både for fugt og gas. En anden god ting inden man
kører ud, er at få vejet sin vogn, man bliver ofte meget forbavset, og den vejer næsten

altid meget mere, end man tror. Noget der er lige så vigtigt er, at vægten er rigtig fordelt,
sørg altid for at det ligger så tæt på akslen som muligt, og at der er mindst 50 kg på kuglen.
Hvis læsset ligger for langt tilbage, vil vognen slingre og det kan gå galt på turen.

Alle ønskes hermed en rigtig god campingsæson.

Formand

Georg Jensen

VI KIPPER MED FLAGET
Følgende af foreningens medlemmer har haft „rund fødselsdag“ i 2005/06

Nordjydsk Camping ønsker Jer hjertelig tillykke:

Medlemsnummer:
1234 Niels Riber 60 år 1234  Edith Riber 60 år
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Kampagnevogne fraKampagnevogne fra

Aut. forh. af Knaus • Eifelland • T.E.C.
Kør forbi Metax/Klarup Caravan 

Jørgensmindevej/Nørremarksvej • Klarup • Tlf. 98 31 98 31
www.jysk-caravan.dk

Åbningstider: Hverdage 9-17 • Lørdag og søndag 11-16

Knaus Sport
500 QDK
Nu kr.

Knaus Sport 
450 FU
Nu kr. 

107.900,-

104.600,-
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JØRGENSMINDEVEJ . KLARUP

Nordjyllands førende fritidscenter

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS
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12. - 14. maj: St. Bededag på Tolne Camping nr. 967 i Camping Danmark. Det er muligt at
Kurt fra Flauenskjold vil vise os rundt i omegnen.

25.  -  28. maj: Kr. Himmelfartsferien: Her vil vi besøge Fladbro Camping ved Randers nr..
808 i Camping Danmark. Se programmet under Aktivitetsbeskrivelser.

2.  -  5. juni: Pinsen bliver på Stistrup Camping nr. 936 i Camping Danmark. Der er kommet
ny ejere fra 1. januar 2006, og det er hollændere.

18.  - 20. august; Samarbejdsstævne med DCK

September: Sæsonafslutning

22. november: Generalforsamling på Visse Ladegaard.

Kalenderen er ikke fuldstændig, men vil blive opdateret i de næste blade, men hold øje med
vores hjemmeside om sidste nyt om stævner mm.

Aktivitetskalender 2006

***   CAMPING HIMMERLAND   (927)

Bjørnstrupvej  45,  Hornum,  9600  Aars
Telefon:  98 66 22 22  Fax:  98 66 22 44

http://www.camping-himmerland.dk
e-mail:  camping@camping-himmerland.dk

Åben:  17/4 - 7/9

Husk tilmelding senest 8 dage før et stævne, og husk du må gerne tage venner og
bekendte med. Til melding til Georg på tlf. 20 22 57 74 eller Leif på tlf. 98 23 85 55.



8

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk

St. Bededags stævne 12. - 14. maj 2006 på
Tolne Camping, nr. 967 i bogen Camping Danmark

Fredag.  Standerhejsning Kl. 10,00.
Derefter vil der blive et besøg hos en fuglemand, der har mange forskellige fugle samt én,
der samler på heste og æsler.
Lørdag aften er der fælles spisning i pladsens telt, og derefter vil lejrchefen og andre, hvis de
vil, tage harmonikaen frem og spille op til dans. Priser for overnatning er: Voksen 50,- kr.
børn 27,- kr. minus 15 % plus 25,- kr. for el.

Lørdag, vil vore medlemmer, Jette og Kurt fra Flauenskjold, vise os nogle smukke omgivelser
i og omkring den Jyske Ås. Det foregår i egen bil, og vi mødes med Jette og Kurt kl. 10.00
hos købmanden på Hedebo Camping. Derefter kører vi over Pikkebakkerne, Stagsted Skov
og videre til Sømosen, som er det sted, hvor Danmarks mest kendte Cirkus stammer fra.
Vi går en tur omkring søen, og bagefter kører vi til Knøsen, som er Vendsyssels højeste
punkt. Hvis det er klart vejr, kan vi se til Skagens Gren, Læsø, store dele af Limfjorden og
Rubjerg Knude.
Når vi har set os mætte på denne gode udsigt, forsætter vi til Dorf Møllegård og der håber vi
at se møllen i drift.

Søndag. Standerstrygning kl. 10.00.

Kr. Himmelfartstævnet den 25.- 28. maj 2006 afholdes på
Fladbro Camping, nr. 808 i Camping Danmark .

 
Torsdag: Standerhejsning Kl.10.00, derefter er der hygge på pladsen, eller se hvad du selv
har lyst til.
 
 Fredag: Vi vil lave en tur i egen Bil til Clausholm Slot. Det koster 60,00 Kr. for voksen
(2005 priser), for at se slottet, parken og haven, men vi skal være en gruppe på mindst 20
personer.
 
Lørdag: Andre tilbud! Der er Herregården Gl. Estrup. Randers Regnskov, Fugletornet ved
Randers Fjord, spadseretur i skoven omkring campingpladsen, samt Randers Dyrehave, men
der findes også mange andre ting i dette skønne område.

Søndag Kl. 10- Standerstrygning

Overnatning er en fast pris, 103,- Kr. pr døgn incl. 2 personer og el., når vi er en gruppe.

AKTIVITETS BESKRIVELSER
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AKTIVITETS BESKRIVELSER

Pinsestævne den 3. - 5. juni på Stistrup Camping,
nr. 936 i bogen Camping Danmark

Priser for overnatning: Det vil være A.C.S.I. priser for alle, uanset om du har deres kort.
14,- Euro for 2 personer inkl. el og bad, det svare til ca. 106,- Kr.
For vogne med 1 person 55,- Kr. 25,- Kr. for el.

Standerhejsning lørdag Kl. 10.00, derefter kan vi se om vejret er til langbord eller hvad?

Pinsefesten: Johannes spiller op til dans. Der vil være diskotek og der spilles dansemusik for
de unge på 40 og derover, tag selv det gode humør med.

Du må gerne selv medbringe mad, men hvis du vil købe Buffet skal det bestilles ved
tilmeldingen. Drikkevare skal købes på stedet.

Festbuffet pris: 130,- Kr. består af:

Forret: Tomatsuppe og Karrysuppe.

Hovedret: Salat af mayonnaise, kød, løg og kogte æg, Lakssalat, Salat Niçoise,
Waldorff salat, Æg fyldt med karrymousse, Pumpernikkel, Tomat fyldt med rejer og sauce,
Agurk fyldt med tungmousse.

Et varieret udbud af kød: F.eks. roastbeef, svinefilet.

Et varieret udbud af fisk: F.eks. laks og sild.

Til alle ovenstående retter serveres der hvidt brød med smør.

Aftenkaffe og te.

Priser på Drikkevare: Øl: 16,- Kr., Vand: 12,- Kr., Vin: 90,- Kr. pr flaske.
Der betales 10,- Kr. pr. deltager til musikken.

Søndag kan vi se om vi skal tage en tur til Livø, eller nogle af de andre ting der findes i
området.

Mandag standerstrygning kl. 10.00.

Husk tilmelding senest 8 dage før et stævne, og husk du må gerne tage venner og
bekendte med. Til melding til Georg på tlf. 20 22 57 74 eller Leif på tlf. 98 23 85 55.
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

HOBRO-CARAVAN Center Center Center Center Center
Midthimmerlands største udstilling af nye og brugte

campingvogne.  Ca. 50 campingvogne på lager.

Aut. caravan værksted, f.eks. forsikringsskader, servicering,
fugttest, gastest, bremser, caravandæk samt reparation af alle

fortelte.

Vi er Danmarks førende fortelt     specialist
f.eks. walker, dwt, isabella, gerjak.

Fortelte/solsejl fra 3495.- Bustelte fra 1695.- Vinterfortelte fra 2295.-
Se det hele med billede på  www.hobrocaravan.dk

Tlf. 9851 1351.Tåsingevej 5, Hobro. Lige ved siden bilsynshallen.

***  BYGHOLM CAMPING & MOTEL  (659)  ***
Bygholmvej  27, Øsløs,  7742  Vesløs

Telefon:  97 99 31 39  Fax:  97 99 38 02
(1/1 - 31/12)   http://www.bygholmcamping.dk   e-mail:  bygholm@1031.inord.dk
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En tur i naturen – en livsbekræftende oplevelse

Esrum sø

Esrum sø var engang en frodig eng, og midt på engen lå en gård, hvis ejer var en ond mand.
Han havde en smuk datter, som han ville gifte væk til en rigmand, selvom hun elskede en
tidligere karl på gården. Faderen havde svoret, at engen med hans gård skulle blive til en sø,
før hans datter blev gift med sådan en stodder.

Men datteren flygtede med sin karl og giftede sig med ham, uden at faderen vidste det. På
bryllupsdagen stod faderen ude på engen, da han hørte en høj røst sige: Mand, mand, kom i
land, nu begynder Esse at hvæsse! – og engen blev til en sø. Faderen druknede og siden
dengang har folk kaldt søen ” Esse sø” eller på nudansk ”Esrum sø”.

Et er historie, et andet fakta, og det er fakta, at hvis du vil gå hele vejen rundt
om søen, så ta’ mad med, der er 27 km. Det er Danmarks vandrigeste sø med
et vandvolumen på 233.200.000 kubikmeter! Det svarer ca. til 23,3 millioner
10 l. spande med vand! I en stor del af søens midte er der dybder på 20 meter
og i den nordlige ende findes et lille område med den maximale dybde på 22
meter. Søen ligger i dag kun 9 meter over havoverfladen.

Undervandsvegetationen er meget artsrig med over 20 forskellige arter. De mest dominerende
er Spinkel- og Liden Vandaks, af andre vandaksplanter finder du Krybende Ranunkel,
Akstusindblad og Tornfrøet Hornblad. Er du lystfisker, så skulle det være muligt at få en
Aborre på krogen, sammen med Skalle udgør disse 2 fiskearter 77 % af fisk i søen, men du
kan da også få en Brasen, Ål, Gedde, Hork, Karusse, Løje, Rudskalle eller Sude på krogen.
Hvor der er fisk, er der også Skarver, og det er ret sandsynlig, at den store mængde fisk har
været én af årsagerne til, at den fiskeædende Skarv har oprettet en koloni ved søen. Den
findes i en Ellesump skov i det sydvestlige hjørne af søen. I 1995 blev der optalt 125 reder
og i 2000 var tallet steget til 525 reder. Derfor ser man hele året rundt Skarver flyve frem og
tilbage over søen, hvis de da ikke sidder og tørrer vingerne efter en fangst.

I træktiderne forår og efterår ser man ofte fiskeørnen svæve
over søen for så pludselig at slå ned efter en fisk. Om vinteren
gæstes søen af og til af havørne, som lever af de mange ænder,
der overvintrer på søen. Esrum sø har kun få ynglende
vandfugle, fordi den sparsomme vegetation langs bredden giver
dårlige ynglemuligheder, dog kan du se Toppet Lappedykker
og Hvinand yngle i naturlige træhuller eller opsatte redekasser
ved bredden.
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Velkommen til nye medlemmer

Medlem nr.
1245  Leif Frederiksen 1246  Erik Søgaard Andersen
1247  Per Freiheit Olesen 1248  Knud Tage Sørensen
1249  Børge Buus Thomsen 1250  Bjarne Møller
1251  Mogens Rasmussen 1252  Runa Schiøtt
1253  Aase Lund 1254  Svend Erik Brændgaard Petersen
1255  Bodil Uhrskov 1256   Poul Henrik Jørgensen
1257   Svend Erik Larsen 2001   Svend Gustausen
2007  Steen Møller

Nordjydsk Camping vil gerne byde vore nye medlemmer velkommen i foreningen, og
vi håber at se jer alle til vore arrangementer.

Kulturpåvirkningen og dermed forureningen af Esrum sø har gennem tiderne været meget
begrænset, og man kan derfor sige, at søen er typisk for den naturligt næringsrige baltiske
søtype. I ældre tid lå der kun en enkelt landsby ved søens bredder, Sørup, der i 1100 tallet
omtales under navnet Sedorph. Sener skabte udviklingen af Fredensborg, Sørup og Nødebo
behov for rensning af spildevand. Det første rensningsanlæg blev taget i brug ved Fredensborg
i 1914 og senere i 1960,erne 2 biologiske rensningsanlæg ved Nødebo.

Man må både sejle og fiske i søen! men sådan har det ikke altid været.
Tidligere var det kun de kongelige, der måtte færdes på søen, men i
1874 blev det tilladt for beboerne i Fredensborg og Esrum at holde båd
på betingelse af, at kun ejeren benyttede den! Man måtte heller ikke
fiske fra båden eller anløbe de landingspladser, der var reserveret kongen.
Tja, det var dengang! I dag er der både en roklub og en sejlsportsklub
ved søen, og i Fredensborg ved Skipperhuset kan lystfiskere købe dagkort

til Esrum sø. Flere steder er der mulighed for at bade og der er regelmæssigt turistfart på
søen fra 1. maj til 1. oktober.

Esrum sø ligger nord for Hillerød, ved Gribskov og Fredensborg, hele den vestlige side er
dækket af skov og talrige stier og veje fører gennem skoven ned til søen.

Er du på camping i denne del af Sjælland, kan du jo lægge dig ind på vores samarbejdsplads
i Hillerød. Herfra er der ikke langt til søen med de mange oplevelsesmuligheder og et naturligt
sted at starte vil være Naturcenter Esrum Møllegård der har naturskole, naturvejleder og
naturudstilling.

Go’ tur K.V.
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 Ny aftale med Nibe Caravan center.
Skoene skal pudses, tøjet skal vaskes, bilen skal efterses, men hvad med

campingvognen?

Hvis risikoen for uheld med campingvognen
skal nedsættes, så sørg for at holde den i form!

Fugtskader kan ødelægge vognen! Gaslækager kan derudover koste liv og lemmer!

Nibe caravan center sørger for at teste campingvognen for din sikkerheds skyld:
Vi kan tilbyde: Gastest

Fugttest
Brugtvognstest
Sikkerhedseftersyn
Stort eftersyn

Kontakt Nibe Caravan Center for at aftale test og pris.
Fra 1. sept. til 28. feb. giver de 15 % rabat – fra 1. marts til 31. aug. giver de 5 % rabat, ikke på materialer, men på
arbejdslønnen.

Så, vær go’ ved din campingvogn

SIDSTE BLAD

Har du husket at betale din kontingent? ellers er det sidste gang
du modtager bladet, har vi ikke modtaget din indbetaling inden
den 1. maj, vil du automatisk blive slettet, og du vil ikke længere
modtage vores medlemsblad og kunne deltage i vores arrange-
menter.

Vi modtager ofte breve og blade retur fra postvæsnet med be-
sked om at adressaten er ukendt på adressen, eller at medlem-
met er flyttet, uden at vi kan få oplyst den nye adresse, så husk
derfor at meddele os hvis du flytter, så vi kan ændre dine adres-
seoplysninger, og du fortsat kan modtage bladet og bevare dit
medlemsskab hos os.

Kassereren
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Annonce Nordjydsk Camping:

Ny helårs samarbejdsplads, alle moderne faciliteter
bl.a. trådløst internet, gratis for NC-medlemmer. El-

måler på alle pladser, betal kun for forbrug.

*** Sindal Camping ***
Rute 35, Hjørringvej 125

DK-9870 SINDAL
Telefon 98 93 65 30 Fax 98 93 69 30

www.sindal-camping.dk / info@sindal-camping.dk

Sucses - Sucses
Vinteren og forårets mange Messer og Åbent Hus-arrangementer har været en stor
sucses for foreningen. Vi har fået 12 nye medlemmer og 4 nye samarbejdspladser,
samt 3 nye annoncører og vi vil gerne her benytte lejligheden til at byde jer alle vel-
kommen i håbet om et godt og konstruktivt samarbejde fremover.

Venlig hilsen
Nordjydsk Camping

Nye Samarbejdspladser
556 Bork Havn Camping, Kirkehøjvej 9, 6893 Hemmet

558 Skjern Å Camping, Birkvej 37, 6900 Skjern

836 Egense Strand Camping, Kystvej 6, Egense, 9280 Storvorde

966 Sindal Camping, Hjørringvej 125, 9870 Sindal
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Vores portugisiske sommerferie (Fortsat)

Vi var på en plads i Montignac mellem Narbonne og Bezieres. Der havde vi 36 grader, så det
var jo dejligt. Vi blev der en uge og havde kun bilen startet tre gange for at handle, og ude at
se Cap de Agde ved Middelhavet. Nede i Rhone deltaet så vi rismarker, Flamingoer, der gik

og dappede i vandet, tyreopdræt, vinmarker,
Listelvin, og et sælsomt landskab. En stor
oplevelse at stå der og skue ud over
Middelhavet.

Vi kom i tanke om, at der var noget med en
vinfest ved Mosel, men hvornår og hvordan,
kunne vi ikke huske. Datteren blev sat på
opgaven at finde ud af det, og det endte med,
at vi blev tilmeldt, så vi kunne afslutte vores
ferie med det. Vi kørte tilbage til Provence
igen, over Marseilles og Ax og til
campingpladsen, hvor vi var på nedturen, det
var Laragna Montigny med landingspladsen

for paraglidere. Vi var en tur i Sisteron, en dejlig by, der summer af liv, beliggende klemt
inde mellem bjergene. Så måtte jeg bestemme, hvad vej vi skulle derfra, enten over Lyon
eller tilbage over Grenoble. Jeg valgte Grenoble, for at se bjergene igen, og fordi, så kunne
vi tage på udflugt til Briancon og se Col de Izoard, som Tour de France kørte over sidste år.

Vi var på en campingplads i Vizille lige syd for Grenoble. En dejlig plads og beliggende inde
i byen. Vi kom på udflugt og over Col de Lauteret (2058) til Briancon og over Col de Izoard
(2360), til Embrun og Gap og Col Boyard og tilbage til Vizille. En tur på 320 km. med store
oplevelser i bjergene. Vi var i Vizille i 5 dage og nød det, selv om der ikke var særlig varmt,
men vi var jo også i bjergene.

Så satte vi kursen mod Mosel. Vi havde fået at vide, at de fleste kom torsdag, så det ville vi
også satse på. Men det varede ikke så længe med at køre, som vi måske havde regnet med.
Vi kørte over Chambery og Ax le Baines søen til Besancon og videre til Veseul og Epinal og
Nancy, op over Luxemburg og Trier, til Senheim ved Mosel. Vi var der onsdag kl.15.30, da
var der kommet flere vogne, bl.a. formandens. Han var den eneste, vi kendte, og havde set,
da han prajede os til medlemskab for 3-4 år siden.

Sikke et kaos der var, og sikke en velkomst. Vi var hurtigt en stor familie Jensen, der skulle
være ved Mosel i en uge. Vi havde regnet med at være der weekenden over og så køre hjem,
men der var jo arrangeret noget til hver dag, så det ville vi ikke gå glip af. Men det var en stor
omvæltning for os. Nu havde vi været af sted i over en måned og været alene to, og så var vi
pludselig dumpet ned i et fællesskab med lange borde og festlige indslag og uden at være
udenfor.

Flamongoer



18

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk

De fleste kendte jo hinanden fra
tidligere træf, men var ikke så
sammenspiste, at der ikke var
plads til os. Det havde vi nok
regnet med, at de var, og at vi
var udenfor, men vi ville da
forsøge at få det bedste ud af det,
vi kendte jo ikke „reglerne“.

Men jeg skal love for, at vi blev
godt modtaget af alle. Vi kom
jo i vores lille vogn blandt alle
de store. „Jamen, I har jo det
hele“, var der én der sagde, „vi har bare noget mere af det“. Det var en dejlig og positiv
oplevelse at være med i fællesskabet, og vi nød vinturen til Mosel, med alle dens oplevelser.
Så her er en stor tak til alle, der var med til træffet ved Mosel. Det har været en lang tur for
os på 6500 km., og vi har været undervejs fra 14. august til 22. september og besøgt 17
forskellige campingpladser.

Astrid og Mogens.

Sisteron

Endnu et godt tilbud til vore medlemmer

For de af vore medlemmer, som bor i den nordlige del af Vendsyssel
kan de nu drage fordel af et tilbud som Brønderslev caravan har givet os, et
tilbud meget lig med det som Nibe caravan også har givet os.

Uanset om campingvognen skal repareres eller have et grundigt tjek før de
lange ture i sæsonen, så kan du trygt parkere den hos Brønderslev caravan,
som tilbyder 10 % på alle reparationer, gas-test eller eftersyn på eget værksted
til alle klubbens medlemmer

Så nu har vore medlemmer 2 gode tilbud at benytte sig af, når der er behov for
hjælp – Nibe caravan eller Brønderslev caravan.
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COMMODORE CLASSIC CAPRI LUX BLUE

Jydsk Camping Industri A/S

oplyser om nærmeste forhandler på

tel. 75 82 07 55

e-mail: info@isabella.dk

www.isabella .net

COMMODORE ALPHA ROYAL

124x90mm Nordjydsk Camping.indd   1 16/02/06   12:56:08

Jegindøvej 9 b 8800 Viborg Tlf. 86 62 26 44 Mobil 30 63 56 48

E-mail: campinterior@firma.tele.dk www.campinterior.dk

. . .
.

DANSK CAMPING INTERIØR

Kantsyning af tæpper
Ombetrækning af hynder
Syning af pyntegardiner

Polering af campingvogne



20

Husk at besøge vores hjemmeside www.nordjydsk-camping.dk

STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

***  SAFARI CAMPING  (915)  ***
Rebildvej  17,  Rebild,  9520  Skørping
Telefon:  98 39 11 10  Fax:  98 39 17 94

Åben: 1/1 - 31/12    http://www.dk-camp.dk/safari   e-mail:  safari@dk-camp.dk

Er livet trist så bliv campist

Dokkedal
Camping

når camping er bedst!

Kystvej 118, Dokkedal
9280 Storvorde

Tlf. 98 31 11 71        Fax 98 31 11 25

Åben hele året

Se vores hjemmeside:
www.dk-camp.dk/dokkedal
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STØT VORE ANNONCØRER – DE STØTTER OS

***   SVALEREDEN CAMPING & HYTTEBY   (979)   ***
Frederikshavnsvej  112A,  Sæby,  9900  Frederikshavn

Telefon:  98 46 19 37   Fax:  98 46 28 53
Vi har åbent hele året

http://www.svalereden.dk   e-mail:  svalereden@dk-camp.dk
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HVAD KOSTER DET
Ægtepar 270,- kr.
Enlige 225,- kr.
Pensionister  Ægtepar 210,- kr.
Pensionister  Enlige 180,- kr.
Ungdomsmedlemmer  ( 15 – 18 år ) 180,- kr.
Passive (Uden pas) 80,- kr.
********************************************************

HVAD FÅR DU / I
International Campingpas – Medlemsblad

Rabat på FALCK+ og på samarbejdspladser
Et knagende godt sammenhold og nye venskaber

Undertegnede ønsker optagelse i
Nordjydsk Camping

Navn:

Adresse:

Postnr. & By:

Fødselsdag – År:

Telefon: Dansk (EU) pas nr.:

Ægtefælles / Samlevers navn og fødselsdato:

Medlem hos Falck   �    Metax  �

Kontingentbetaling kr. Foreningens adresse:
Medfølger på check  � Peter Freiheit
Er overført til bankkonto Herskindsgade 4
7117 - 0104906  ����� 9000 Aalborg

Tlf.:  98 16 49 73
Indmeldt (Dato)
Udfyldes af kassereren
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www.nibecaravan.dkTa’ til NIBE

Nordjyllands store
campinghus

Moderne serviceværksted
Har du problemer i campinglandet, står

vores 
servicevogn 
klar til 
udrykning.

Åbent hele året
Hverdage 10.00-17.00

Lørdag/søndag
11.00-16.00

Besøg vores altid opdaterede hjemmeside
www.nibecaravan.dk

MED MASSER AF TILBUD

HOS OS FINDER DU

ALT TIL CAMPING

Koldsmindevej 3-5 · 9240 Nibe · 96 71 62 00 · info@nibecaravan.dk

NYHED
NU OGSÅ
AUTOCAMPERE

Ny stor 1100
kvm. hal




