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Enestående, trestjernet
campingplads lige ned
til Gudenåen.
200 enheder og
19 hytter til udlejning.
En campingplads, hvor
lystfiskere, kanosejlsportsfolk og alle andre
med hang til aktiviteter
mødes med naturelskere og livsnydere.
Denne trestjernede og
veldrevne plads er roligt beliggende – men
med kort afstand til
Silkeborg, Randers,
Viborg og Aarhus.

Udover subtropisk
vandland og fitness
center er der en lang
række andre aktivitetstilbud for såvel voksne
som børn.

								
Alle midtjyske
							
seværdigheder er inden

for 1 times kørsel.
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Der forefindes
mange aktiviteter
som indendørs
vandland, flere
legepladser,
petanquebaner,
16 baners minigolf, kanoudlejning, mooncars
m.m.
Til udlejning er der
19 hytter,
hvoraf de
7 hytter er
med eget
bad og
toilet.

Bygningsbeskrivelse

Privatboligen er en
bjælkehytte på 96
m2 og fra 1966 iflg.
BBR. Bygningen
indeholder køkken med elkomfur,
emhætte og køle/
fryseskab. Spisestue. Opholdsstue
med brændeovn og
udgang til terrasse.
I det ene hjørne af
stuen er et kontor
med edb-anlæg,
hvor CompuSofts
bookingprogram
forefindes. Hertil

Hans Korsgaard
Trust Camping er beliggende i udkanten
af Søhøjlandet med direkte adgang til
Gudenåen.
Campingpladsen har status af 3 stjerner
og godkendt til 200 enheder af
Campingrådet.
Sælger oplyser, at der er 186
enheder med strøm.

hører en printer
og telefon til intern
brug. 2 værelser.
Toilet med håndvask. Bryggers med
vaskemaskine og
bruser.
Det kan oplyses, at
der er pro-blemer

med afløbet
og det nord/
østlige hjørne
af bygningen
er angrebet af
råd.

Annexbygning af bjælker på 47 m2
og fra 1966
iflg. BBR.
Bygningen er
ind-rettet med
3 værelser/
rum. Af inventar er der 2
frysere tilh. Frisko
Is, elkomfur (ikke
tilsluttet) samt diverse skabe.
Træbygning på
48 m2 og fra 1968.
Bygningen er indrettet til tv-stue med
11 borde og diverse
stole, bar samt
fladskærms-tv på
væggen.
Foran bygningen er
der en
stor overdækket terrasse med
9 bord/bænkesæt
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samt 2 borde foruden grill.
Træbyg-ning på
78 m2 og fra 1969.
Bygningen er indrettet som
spillehal,
hvor der
forefindes
fodboldspil samt
airhockeyspil foruden
fjernsyn.
Der er en uformet bænk
i lokalet.
Stor hytte
på 79 m2
og fra 1969
indrettet
med stue/
køkken med
elkomfur, emhætte,
køleskab, microovn, 3 borde og
diverse stole samt
2 sofaer. Tre soveværelser med hver
4 køjesenge. Toilet
med håndvask.
Træbygning på
102 m2 og fra 1976
iflg. BBR. Bygningen er indrettet med
information med
ekspeditionsdisk,
computer med
booking-program,
kasseskuffe,
bonprinter samt
dankort-automat.
Diverse reoler og
stativer.

Hans Korsgaard
Hvis du går med en drøm om at
eje en campingplads, så læg an
til landing på Trust Camping - midt
i det jyske søhøjland.

Kontor med fjernsyn, pengeskab,
regnemaskine,
computer med
booking program,
printer/kopimaskine,
laminal
maskine,
skrivebord
og skrivebordsstol
samt diverse borde
og reoler.
Butik med
ekspeditionsdisk,
computer
som kasseapparat,
kasseskuffe,
pengeboks, 2
frysere tilh.
Frisko Is, 2 dobbelte flaskekølere
tilh. leverandører, 2
enkelte flaskekølere
tilh. leverandører,
brødrister og kaffemaskine, sikringsskab, bonprinter,
dankortautomater,
2 bake-off ovne,
køleskab, fryser, 2
isfrysere tilh. Frisko
Is. Diverse reoler og
stativer.
Lager med diverse
reoler samt 2 isfrysere tilh. Frisko
Is.
Servicebygning
på 208 m2 og fra
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1966/1978 iflg.
BBR. Bygningen er
indrettet med
Herreafdeling med
3 brusere
9 toiletter
5 urinaler
9 vaskekabiner
Depotrum
med
1 vaskemaskine
1 tørretumbler
Mini familierum
4 i alt, hver med
toilet, håndvask og
bruser
Puslerum med
1 stk. puslebord
1 stk. vask
1 stk. bruser i
ståhøjde
Køkken med
5 stk. stålvaske i bord
1 stk. ovn
1 stk. microovn
6 stk. dobbelte gasblus
Dameafdeling
med
3 stk. brusere
9 stk. vaskekabiner
13 stk. toiletter
Bygning på 530
m2 og bygget i

Hans Korsgaard
Lækkert poolområde med
wellness-faciliteter

1988. Bygningen
indeholder:
Badeland med depotrum, hvor
der er en
stor vaskemaskine til
vask af bl.a.
redningsveste.
Stor indendørs
swimmingpool med
vandrutschebane. I
lokalet med
swimmingpoolen er der 8
runde haveborde
med stole samt 9
liggestole af plastik.
Omklædningsfaciliteter til såvel
damer som herrer, hvor der er
såvel toilet som
3 brusere i hver
afdeling.
Fitness center
med 12 redskaber
samt musikanlæg.
Rum med solarium.
2 rum med hver 1
toilet og håndvask.
Det ene rum benyttes p.t. til depot.
Servicebygning på 59 m2 og
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Hans Korsgaard
Lige velegnet til tosomhed
som til flersomhed!

Dette
24-sid
ede hæ
ngplad
fte er e
sejere.
t must
Vi har
for alle
dit eks
komm
empla
ende
r ligge
nde til
dig på
tr yk!

fra 2006 iflg BBR.
Træbyg-ning indrettet med fyrrum
med oliefyr. 2 separate rum
med hver
1 bru-ser,
2 separate
rum med
hver 1 toilet
og håndvask, 1 rum
med urinal,
1 rum med
udslagskumme til
kemisk toilet.
For enden af
bygningen
er der

Puslerum
med minitoilet, toilet,
badekar i
bord, vask i
bord, bruser
samt klap-udsæde.

campi

Udendørs
køkken med 3
vaske i stålbord
samt 2 dobbelte
elkogeplader. Vaskeri med 2 tørretumb-ler og 2
vaskemaskiner samt bord
med stålvask.
Familierum
med toilet,
håndvask og
bruser.
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