Velkommen til
Roskilde Camping

Det er bare ferie
for HELE familien

Velkommen til Roskilde Camping, hvor nærvær, hygge og
afslapning i naturskønne omgivelser er i højsædet. Med
masser af moderne faciliteter og en unik placering direkte
ud til Roskilde Fjord, står vi klar 24/7 til at byde jer
vedkommen.
Hvad enten I kommer med campingvogn, autocamper, telt
eller har valgt at leje en af vores mange lækre og velindrettede
hytter eller ferielejligheder, så gør vi vores yderste for at give
alle, børn som voksne, en rigtig god oplevelse.
Vi arbejder året rundt med at forbedre og modernisere vores
faciliteter, så de fremstår indbydende og lækre med et præg af
noget, der er anderledes.
Vejret har vi desværre ingen indflydelse på, men med en god
kombination med sol, sommer, strand, sand og vand tilsammen
(og hver for sig!) er vi overbeviste om, at vi tilbyder de perfekte
rammer for en hyggelig campingferie på Roskilde Camping. det er bare ferie for hele familien!

Sol, sommer, vand og strand...

det perfekte mix for en god campingferie. Roskilde
Camping er en familie-campingplads, beliggende i
naturskønne omgivelser, direkte ud mod Roskilde
Fjord og ikke mindst badestranden med det blå flag!
Pladsen tilbyder hytter til udlejning i flere varianter.
Der er 4 km til Roskilde centrum med Vikingeskibsmuseet,
Roskilde Domkirke og andre seværdigheder samt
naturligvis gode shoppingmuligheder. Og så er
København bare 30 km væk - en halv times transport
med regionaltog, der kører flere gange i timen.

• Hytter
• Værelser
• Lejligheder
• Udsigtspladser
• Lækre køkkener
• Café
• Solarium
• Massage
• Legeplads/boldplads
• Strand/badebro
• Masser af natur!

ONLINE book
in
www.roskilde g via
camping.dk

Vi glæder os til at se jer… på gensyn!
Med venlig hilsen
Janni Rhod & William Christiansen

Masser af oplevelser og seværdigheder
i Roskilde og København for både børn og
voksne… et godt grundlag for en perfekt
campingferie - på gensyn!

Café Strandhuset

Nye luksushytter

Fjorden/badebro

Naturlegeplads

Nyt fælleskøkken

Massage/wellness

Roskilde Camping

Baunehøjvej 7, DK-4000 Roskilde
+45 46 757 996 • mail@roskildecamping.dk

Roskilde Camping... hvor ellers?

Nye og velholdte campinghytter

Ordensregler

Det er hyggeligt at campere, og Roskilde Campingplads ligger som den dejligste perle i et naturskønt område, lige ned til Roskilde Fjord, i gå-afstand til Roskilde by. Der er imidlertid også fordele ved at kunne køre
til en plads uden nødvendigvis at have en campingvogn på slæb eller teltet i bagagerummet!.

•

Der skal være 3 meter mellem enhederne…

Vi har nemlig også udlejning af velholdte campinghytter, lejligheder og campingvogne, som alle udlejes fra
et døgn.

•

På afrejsedagen skal der afregnes inden kl. 12.00…

Campinghytterne findes i flere forskellige størrelser og typer… og med Roskilde Campings centrale placeret
i forhold til Roskilde by - og København blot ca. 30 km væk, jamen... så bliver det da ikke bedre!

•

Ferielejlighed (1 rum)
1 x 160 seng
Tekøkken med kogeplader
Toilet & bad
Terrasse med havemøbler & grill
Husdyr ikke tilladt

•

Campinghytte 20 m²
1 værelse med 1 køjeseng
1 værelse med 160 seng
Tekøkken (ingen vand indlagt)
Terrasse med bord/bænke sæt
Toilet & køkken bygning ca. 75-100 m fra hytten.
Hund tilladt..

•
•

Roskilde Camping
Campinghytte 16 m²
1 køjeseng
2 enkelte senge
Tekøkken (ingen vand indlagt)
Terrasse med bord/ bænke sæt
Toilet & køkken bygning ca. 75-100 m fra hytten
Hund tilladt

Campinghytte 30 m² (3 rum)
1 værelse med 1 x 160 seng
1 værelse med 2 enkelt senge
Stue/ køkken & opholdsrum (samme rum)
Tekøkken med vand, ovn & kogeplader
Toilet & bad
Terrasse med grill & havemøbler
Husdyr ikke tilladt..

•
•
•

Også mellem telte. Bilen må dog gerne parkeres i
mellemrummet.
Pladsen skal ikke nødvendigvis forlades kl. 12.00
(spørg lejrchefen ved afregning).

Tjek-ud

Lejede campingvogne, hytter, lejligheder m.m.skal forlades
SENEST kl. 11.00 på afrejsedagen.

Kun én bil pr. enhed…
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Øvrige biler henvises til parkeringspladsen.

Maksimal hastighed på pladsen er 10 km/t.

Der skal være ro på pladsen fra kl. 23.00 til kl. 07.00
Vis også nabohensyn i dagtimerne.

Dagsgæster skal melde sig i receptionen.
Gæster efter kl. 23.00 betragtes som campister og således betale for en overnatning.
Engangsgrill må ikke sættes direkte på græsset (brug en flise eller lignende).
Hunde er velkomne. De skal blot holdes i snor og luftes uden for pladsen.
Efterladenskaber SKAL samles op – også uden for pladsen.
Bommen åbnes kl. 07.00 og lukkes kl. 22.00.
Kommer man senere hjem, parkér da venligst på p-pladsen.

Hvor

ellers?
På gensyn!
Gratis WI-FI
i Café-området

