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Nykøbing Nordstrand
Nykøbing Nordstrand Camping er beliggende i et
naturskønt område med 200 meter til en af Danmarks
fineste badestrande.

Fra pladsen er der kun 2 km
til Nykøbing SJ. En dejlig
by med bl.a. svømmehal,
gågader samt mange
specialbutikker.
Pladsen er af Campingrådet
godkendt til 3 stjerner og
205 enheder hvoraf der
er strømforsyning til 203
enheder.
Pladsen er to delt, idet vejen
til strande deler pladsen.
Af aktiviteter er der
zoneterapi/massage
(helligdage samt
sommerferie), motionsrum
(mod betaling), opholdsstue
med hotspot, satellit-tv,
legeplads, hoppepude,
boldbane, basketball,
petanque, cykel- og
chopperudlejning.
Til udlejning er der 7 hytter.

Pladsen har tilladelse til
sommer campering.
Ifølge pladens bestyrer
er der i øjeblikket ca.105
fastliggende familier.

Bygningsbeskrivelse
Servicebygning på 173 m2
og fra 1971/2001 iflg. BBR.

Carport på 29 m2 og fra
1990 iflg. BBR.
Servicebygning på 183

Bygningen indeholder:
Information/kiosk med
ekspeditionsdisk, edbanlæg med booking, diverse
reoler. Alt butiksinventar
tilhører bestyreren. Lager.
Sommerbolig for bestyreren
med køkken/allrum
med opvaskemaskine,
gaskomfur, emhætte og
køleskab. Badeværelse
samt mellemgang
med vaskemaskine og
tørretumbler. Soveværelse
med opgang til 1. sal hvor
der forefindes værelse. Ved
indgangen til bygningen er
værksted.

m2 og fra 1984 iflg. BBR.
Bygningen indeholder:

Herre og dameafdeling
med toiletter, håndvaske og
bruser.
Puslerum med badekar i
bord.		
Handicaptoilet med toilet,
håndvask og bruser.
Familierum med bruser,
håndvask og toilet samt kar
i bord.

Vaskeri med vaskemaskine,
tørretumbler og stålvask.
Køkken med vaske og
dobbelte elkogeplader. 		
		
Uden for bygningen, er der
mulighed for fiskerengøring.
Servicebygning på 55 m2
og fra 1989/2002 iflg. BBR.
Indeholdende:
Dame- og herreafdeling

med bruser, håndvaske og
toiletter.
Arealet omkring bygningen
er belagt med fliser.
Ved siden af bygningen er
der containergård.
Servicebygning på 58
m2 og fra 2004 iflg. BBR.
Bygningen er indrettet som
opholdsstue med diverse
borde og stole samt fjernsyn.

