
Januar 2016 

Aktive Campister har samarbejdsaftaler med følgende:

Rosenholm Camping ved Hundested
Aftalen er, at vi ligger på "vores område", som er en forholdsvis ny udstykning på 
campingpladsen – der er ikke mulighed for el-tilslutning.
Prisaftalen er: 
Lavsæson (1/9 til 31/5): kr. 65,00 pr. vogn pr. overnatning
Højsæson (1/6 til 31/8): kr. 80,00 pr. vogn pr. overnatning

Ved fremvisning af gyldigt medlemsbevis gives der 15% rabat på overnatning i lav sæsonen, 
som er i perioden 1. september til den 31. marts.
Ring først og eller se mere på deres hjemmeside!

Torne Camping og Fiskecamp v/ Nanette Koefoed & Michael Olsen
Nærmeste by er Växjö og Alvesta
Mailadresse: tornecamping@gmail.comWeb: tornecamping.com (er under opbyggelse) 
Udlejning: vi lejer også motorbåde og enkelt standard cykler ud -ta gerne vandcyklen væk.
Internet; Wifi ved receptionen
Vores aftale er, at medlemmer mod forevisning af gyldigt medlemsbevis får 10 % rabat på 
overnatning. 

Torne Camping & Fiskecamp
Torne, 34253 Lönashult 
0046470754120 

Dansk Teltimport 
Ved gyldigt medlemskab af AC gives der 10 % rabat ved køb af telt og tilbehør – se mere på 
AC's hjemmeside.

Vær opmærksom på, at der vil kunne ske ændringer i aftalerne i løbet af året.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
www.aktive-campister.dk

  

 Fredag:   Ankomst

   20.00  Hyggeligt samvær i huset.

 Lørdag: 10.00  Standerhejsning og info.

   14.00  Tøndeslagning, bagefter kaffe med fastelavnsboller,
     I medbringer selv kaffe, the eller ligende.
     Udnævnelse af kattekonge, dronning og bedst
     udklædte foretages medens vi drikker kaffen.

   18.30  Fællesspisning af egen medbragte mad.

 Søndag 11.00  Siger vi tak for denne gang. 

Stævnegebyr: kr. 50,- pr. vogn, som går til Fastelavnshalløjet.
Overnatningspris til AC’s takster + evt. strøm.

Husk at angive hvor mange børn og voksne I kommer!

Seneste tilmelding onsdag d. 5. februar til

  Anni Mejer & Ivan Møller
  ivm@aktive-campister.dk
40 57 85 65 / 30 63 85 65

Rammerne for dette års Fastelavnsstævne er på Rosenholm Camping.
Her er det altid til den “rigtige” pris, og som noget nyt vil der også 

være mulighed for at få strøm (ladestrøm).
Programmet som vi har tænkt os!

FASTELAVNS-
STÆVNE

på RoSENhoLm CAmpiNg, 
d. 12. - 14. FEbRuAR 2016
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