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Nær fiskevande, hav og fjord
og med højt til himlen, udbydes
Tarm Camping nu til salg
Denne velholdte og hyggelige familieplads ligger i idylliske omgivelser i udkanten af byen
Tarm, hvor der er gode indkøbsmuligheder.
Der afholdes et stort kræmmermarked i byen hver onsdag i sommerhalvåret.
I området er der særdeles gode fiskemuligheder med bl.a. Skjern Aa i umiddelbar nærhed.
Kort køreafstand til Vesterhavet og Billund.
Campingpladsen er af Campingrådet godkendt til 3 stjerner samt 100 enheder. Arealmæssigt er pladsen godkendt til 142 enheder, hvorimod den sanitetsmæssigt er godkendt til 125
enheder.
Dertil kommer et lejet areal på 6600 m2, der anvendes til boldbane, krolf samt bålplads.
Af aktiviteter er der opvarmet swimmingpool med babybassin. Legeplads med klatrenet,
hoppepude, gynger, mooncars samt cykler.
Stor pavillon på 48 m2 med bordbænkesæt og udekøkken samt bålplads.
Der er 7 hytter til udlejning. Alle veludstyrede.
Der er tale om en velpasset campingplads, hvor ejerne har brugt meget tid på pladsplejen.
Gode læforhold på pladsen.
BYGNINGSBESKRIVELSE.
Hovedbygningen er iflg. BBR på 72 m2 og opført i 1938. Derudover er der 45 m2 udnyttet
tagetage samt et kælderareal på 24 m2 iflg. BBR. Bygningen er indrettet med spisekøkken
med opvaskemaskine, elkomfur, emhætte samt køleskab. Stue. Badeværelse. Gæstetoilet
samt 3 værelser. Bag privatboligen er der en lukket gårdhave samt carport. Bygningen opvarmes med pille fyr.
Sammenbygget med privatboligen forefindes butik/information samt tv-stue med brændeovn. Bygningen er på 90 m2 iflg. BBR.
Selvstændig bygning på 70 m2 og fra 1942 iflg. BBR. Indeholdende en ekstra lejlighed på 60
m2 med køkken, 2 værelser samt badeværelse.
Bygning på 72 m2 og fra 1938 indeholdende lagerrum og værksted.
Aktivitetshus på 157 m2 og fra 1995 iflg. BBR. Bygningen anvendes til forskellige aktiviteter ,
eksempelvis kreativt værksted.
Servicebygning på 137 m2 og fra 1986. Bygningen er indrettet med vaskeri, puslerum, køkken, familierum, teknikrum samt en herre- og dameafdeling. Denne bygning opvarmes med
oliefyr.

Blot en halv times kørsel mod vest ligger besøgt af tusinder sommeren igennem det smukke, vidunderlige, blide,
frådende vilde,
og ufatteligt fascinerende
Vesterhav...

Der ligger en vidunderlig verden derude mod
vest, hvor Skjern å’s fiskehimmerige opfylder alle
lystfiskeres ønsker - hvor vort lands
skønhed åbenbarer sig for de mange gæster på
Tarm Camping...

- som vi med glæde viser frem!
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