Direkte udsigt til Farøbroerne

Charmerende

Stubbekøbing
Camping
udbydes nu til salg

På det nordlige Falster, i en enestående
smuk natur lige ned til Grønsund – og
med storslået udsigt til Bogø og Farøbroerne - ligger Stubbekøbing Campingplads.
Der er gå-afstand til lilleputbyen Stubbekøbing, hvis historie går helt tilbage
til 1100-tallet. I Stubbekøbing findes et
motorcykel- og radiomuseum samt et
krokodillemuseum. Knuthenborg Safaripark på Lolland, hvor man kører frit rundt
blandt vilde dyr, er naturligvis et oplagt
besøgsmål.
Guldborgsund giver mange aktivitetsmu-

ligheder. Det er et glimrende badevand,
og lystfiskerne har fortrinlige muligheder.
Farvandet er et eldorado for sejlsportfolk.
Campingpladsen, som tilhører Guldborgsund Kommune – og som har været bortforpagtet – består af to afdelinger, hvor
den ældste del er beliggende i et fredet,
smukt bevokset område. Den andel del,
som er beliggende på den modsatte
side af vejen, er mere åben. Denne del er
etableret i 2008.

Pladsen er godkendt til 90 enheder. Der
er fire hytter til udlejning.
Legeplads med træhus, gynge og legehus.
Ved indkørslen til den ældste del af pladsen er receptionen og butikken placeret.
Det er også her, servicebygningen med
opholdsstue findes.
Nærmere oplysninger på
www. hanskorsgaard.dk
Ring og hør nærmere. Vi fremviser gerne
Stubbekøbing Camping.
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Stubbekøbing Camping
er smukt beliggende
med direkte adgang til
stranden

Fra stranden er der en storslået udsigt til både Farøbroerne samt Bogø. Samtidig er pladsen kun 800
meter fra Stubbekøbing centrum.
Campingpladsen består af to afdelinger, hvor den ældste afdeling er beliggende i et fredet smukt
bevokset område. Det andet område, som er beliggende på modsatte siden af vejen, er etableret i
2008. Dette areal er mere åbent.
Pladsen er godkendt til 90 enheder af Campingrådet og Guldborgsund Kommune.
Stubbekøbing Camping tilhører Guldborgsund Kommune og har været bortforpagtet.
Til udlejning er der 4 hytter.

FACILITETER

Opholdsstue med

Legeplads med træhus, gynge og legehus.

			1 stk fodboldspil

Ved indkørslen til den ældste del af pladsen er
receptionen/butikken placeret.

			

Servicebygningen med opholdsstue er også ved
indkørslen.

			1 stk køle/fryskab

3 stk borde med stole
1 stk reol med diverse bøger

			1 stk fjernsyn
			

5 stk haveborde med stole

Forpagter oplyser, at der i 2012 er 15 fastliggere
samt 6 forårsliggere.

Overdækket terrasse med bord/bænkesæt.

Den ældste del af pladsen har ældre strømstik,
hvorimod det nye areal er med nyere strømstik.

Køkken med		

2 stk elkomfurer

Der er vandaftapning fordelt på begge arealer.

			

2 stk bord med vaske

			1 stk kaffemaskine
BYGNINGSBESKRIVELSE.
Servicebygning på 121 m2 og fra 1975 iflg.
BBR. Bygningen indeholder:
Dameafdeling med 4 stk toiletter
			6 stk håndvaske
			2 stk bruser
			1 stk puslebord

			1 stk microovn
Herreafdeling med 6 stk håndvaske
			3 stk urinaler
			3 stk toiletter
			2 stk brusere

