FAKTAOPLYSNINGER

med håndvaske, toiletter
og bruser. Med foldevæg
er det muligt at reducere
antallet af servicefaciliteterne således, at det kun
er i hovedsæsonen, at alle
er i brug. Køkken med 6
vaske i bord, 8 dobbelte
elkogeplader, miniovn samt
microovn. Udenfor køkkenet, er et overdækket område, med bord/bænkesæt
hvor campisterne kan nyde
maden. Samtidig er der
etableret en stor grill med
6 grillmulighnder.
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Thurø Camping
Thurø Camping er charmerende beliggende i det
sydfynske øhav og tilbyder dansk ferieidyl, når den er
bedst. For store og små.

Der er tre forskellige hytter
til udlejning.

Campingpladsen ligger kun
et stenkast fra dejlig badestrand med badebro og rutsjebane. Gode muligheder
for windsurfing og sejlsport.
Campingpladsen er nabo
til Danmarks sjoveste minigolfbane, ligesom Valdemar
Slot er i gå-afstand
Området, med Svendborg
som det naturlige midtpunkt, tilbyder oplevelser
som tilgodeser alle former
for ferieoplevelser. Det
er især det maritime der
kendetegner stedet. Havnemiljøer med små færger
og charmerende lystbådehavne har helt deres eget
tempo. Derudover er det
bølgende landskab med til
at forkæle sanserne.

2 hytter er på hver 12,5 m2
og indrettet med 3 sovemuligheder samt køkken og
overdækket terrasse.
2 hytter er på hver 21,5 m2
og indrettet med 4 køjer
i sep. rum. Opholdsstue
med køkken samt overdækket terrasse.

leret i 1947 og har siden
udviklet sig til en meget velbesøgt plads kendetegnede
Thurø er landfast med Fyn, ved mange gengangere,
og der er kun 4 km til den
som værdsætter den hyggeRomantikken blomstrer,
livlige
og
idylliske
handelsby
lige og børnevenlige atmoikke kun på Egeskov Slot
sfære. Pladsen er i dag tre
men også på Bregnet Kirke- Svendborg
stjernet og godkendt til 300
gaard, hvor Elvira Madigan
Thurø Camping blev etabpladser af Campingrådet.
Ifølge pladsens bestyrer er
der ca. 270 enheder med
strømforsyning. Der i alt 15
hytter til udlejning.
og Sixten Sparre fandt deres sidste hvileplads.

På Thurø Camping er der
et utal af aktiviteter: petanquebane samt nyere
legeplads med bl.a. hoppepude, klatrestativ, gynger,
pyramide af net, legeplads
samt diverse vippedyr og
gynger. Badebro og rutsjebane ved stranden.

Bygningsbeskrivelse

Ved indkørslen ligger
informations- og butiksbygningen samt hyggeligt
møbleret TV-stue. Bygningen indeholder også
personalefaciliteter samt
privatbolig på 1. Sal.
Bygningen er endvidere
indrettet med tv-stue indeholdende diverse møbler
samt fjernsyn. Køkken og
stor, overdækket grillplads
med bord- og bænkesæt
lige udenfor.
Servicebygningen er på
406 m2 og fra 1975 iflg.
BBR. Bygningen indeholder
4 familierum, hver med
2 bruser, toilet, bruser

samt puslebord med badekar. Pusleafdeling med 2
badekar i bord, håndvask
samt strygjern og strygebrædt. Handicaptoilet med
håndvask, bruser og toilet.
Fyrrum med oliefyr. 2 familierum til udlejning. Køkken
med 5 dobbelte elkogeplader samt 5 vaske i bord.
Vaskeri med såvel vaskemaskine som tørretumbler
foruden 3 stålvaske. Dameafdeling, delt i to, med
håndvaske, toiletter og bruser. Herreafdeling, delt i to,

11 hytter er hver på 25 m2
og indrettet med 2 værelser, opholdsstue samt
badeværelse. Der er i alt 5
sovemuligheder. Terrasse.
Thurø Camping er den ideelle ramme for den familie,

som ønsker en ferie i den
smukkest tænkelige, danske natur – og med rige
oplevelsesmuligheder

