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Aalbæk Strand Camping
Godkendt til 400 pladser. Der er 20 hytter til udlejning.
40 fastliggere. Rummelig privatbolig.
Pladsen ligger på stranden ned til vandet.

FDM Ålbæk Strand Camping
er smukt beliggende,
nogle få kilometer syd for
turistbyen – Ålbæk, med
direkte adgang til dejlig
badestrand.
Stranden, som lægger navn
til campingpladsen, er flere
kilometer hvid sandstrand,
og det rolige og lave vand
gør stranden særdeles
børnevenlig.
Ålbæk var oprindeligt et
fiskerleje men er i dag
hjemsted for både en fiskeriog lystbådehavn. Skagen,
Danmarks nordligste
by, ligger blot 20 km fra
campingpladsen.
Campingpladsen har
status af 3 stjerner hos
Campingrådet og godkendt
til 400 enheder, selvom
den arealmæssigt kunne
godkendes til 500 enheder.

Der er ifølge bestyreren ca.
40 fastliggende familier.
Af aktiviteter er der
store legepladser med
hoppepuder, boldbane,

mooncars, minigolf,
bordtennis, beachvolley,
bålhus og flere dejlige
grillpladser til fri
afbenyttelse.
Campingpladsen har også
en svømme sø på 200
kvadratmeter, rummende
350.000 liter vand og
med en vanddybde på
tre meter. Søen er fri for

klor og andre kemikalier.
Søen er inddelt i tre
sektioner: En børnesektion,
en lavtvandsdel og
en dybtvandsdel.
Svømmesøen holdes ren
af mikroorganismer, men
der vil ikke være dyreliv i
svømmesøen, som man
ellers kender fra en normal
sø.

Bygningsbeskrivelse

er der i alt 4 familierum
med puslefaciliteter, bruser,
håndvask og toilet.

Hovedbygningen er på 169
m2 og fra 1977/86 iflg. BBR.
Indeholdende:

Handicaptoilet med bruser,
håndvask og toilet.

Information/butik med
ekspeditionsdisk, computer
med bookingprogram,
dankortautomat, diverse
reoler m.m. Butiksinventaret
tilhører bestyreren.
Privat sommerbolig med
spisekøkken, mindre
stue, soveværelse samt
badeværelse.

Kemisk toilet med håndvask
i separat rum.
Servicebygning på 252 m2
og bygget i 1977 iflg. BBR.
Indeholdende:
Herre- og dameafdeling
med toiletter, håndvaske og
bruser.

samt håndvask med
håndbruser.

Fyrrum med naturgas.
Kemisk toilet med håndvask
Køkken med vaske, gasblus, i separat rum.
Værksted med diverse elmicroovn og ovn.
Servicebygning på 416
tavler.
m2 og fra 1993 iflg. BBR.
Vaskeri med vaskemaskiner,
Indeholdende:
tørretumbler og centrifuge
samt stålvaske.
TV-stue med diverse borde
		
og stole samt fjernsyn.
Handicaptoilet (2 stk) hver
Herre- og dameafdeling med
med toilet, håndvask og
såvel håndvaske, bruser og
bruser
toiletter. Køkken med vaske,
gasblus, ovn og microovn,
Puslerum med badekar
i ståhøjde, puslebord
I hver ende af bygningen

Til udlejning er der 20 hytter.
Pladsen har
sommertilladelse.
Indkørslen styres via bom.

