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Bjerge Strand Camping
Bjerge Strand Camping er beliggende med

og bruser samt puslebord med
vask

og stole samt 2 computer/internetadgang

Puslerum med 1 stk puslebord
med kasamt toilet og håndvask

og 2 fjernsyn, hvoraf den ene er
med playstation.Diverse reoler.

6 stk håndvaske

Pavillon på 52 m2 og fra 1999 ifl
g. BBR. Indeholdende: TV-stue/

3 stk bruser

opholdsstue med diverse borde

Hytte på 15 m2 og fra 2005 iflg.
BBR. Indeholdende: Motionsrum med diverse motionsredskaber samt solarium.

5 stk toiletter

direkte adgang til Storebælt.

1 stk combirum med toilet og
håndvask
2 stk urinaler

Dejlig børnevenlig badestrand samt gode fiskemuligheder.
Pladsen drives efter de gode
gamle principper med fællesgrill, musik og

Køkken med

langbordsspisning. Humor
er en bærende del af hverdagen og de små

3 stk dobbelte elkogeplader på
bord

2 stk stålvaske i bord

oplevelser – campister i
mellem – gør en mærkbar
forskel. Ønsker du at

Vaskeri med
1 stk tørretumbler

Depotrum med luft til vand og
luft til varme anlæg samt solfangeranlæg.

motionere er der redskaber
til det samme. En plads med
atmosfære.

1 stk vaskemaskine

Familierum

Dameafdeling med

1 stk familierum med toilet,
håndvask

Campingrådet har givet
pladsen 3 stjerner og godkendt den til

Af aktiviteter er der hoppepude, mooncars, legeplads
samt boldbane.

Samtidig er der etableret et
bålhus, med åbent ildsted i
midten af

Personaletoilet. Mellemgang. Fra butikken/informationen

1 stk barnetoilet

110 enheder hvoraf der er
strømforsyning til alle.

Til udlejning er der 2 hytter.

hytten og faste bænke i omkredsen.

er der direkte adgang til
privatboligen med køkken/
allrum

1 stk combirum med toilet og
håndvaske

Bygningsbeskrivelse

med køleskab, opvaskemaskine, elkomfur og emhætte. Bryggers

3 stk bruser

Der er i øjeblikket ca. 60
fastliggende familier.

Indenfor indkørslen, er der
anrettet en sansehave med
diverse beplantninger.

Hovedbygningen er med
reception/butik samt nyere
privatbolig på

med stik til vaskemaskine,
samt tørretumbler. Badeværelse.

i alt 170 m2 og fra
1989/2006 ifl g. BBR. Indeholdende:

Soveværelse. Stue med udgang til terrasse. 3 værelser.

Butik/information med ekspeditionsdisk, edb-anlæg
med

Bag butikken er der hytte
med diverse fryser samt
depotrum til øl og vand.

Servicebygning på 157 m2
booking, dankortanlæg samt og fra 1982 ifl g. BBR. Indediverse reoler. Der er intet
holdende:
butiksinventar.

6 stk toiletter

10 stk håndvaske

Herreafdeling med

