
Ugerløse feriecenter og camping priser 2022:  
 

Www.feriecentret.dk    E-mail: info@feriecentret.dk 
Græsmarken 17. 4400 Kalundborg. Tlf. 59504323 

 

  

Ferielejligheder: 

  

o  o Lejlighed type A, 4 sovepladser. d.01.04 til d.11.06 samt d.13.08 til d.01.10 pr.døgn fra  Kr.  800,00 v/7 døgn Kr. 5.400,00 

o  o Lejlighed type A, 4 sovepladser. d.11.06.til d.13.08 pr. døgn fra                              Kr.  900,00 v/7 døgn Kr. 6.100,00 

 o Mulighed for 1 ekstra soveplads pr. døgn 

o Rengøring af stor lejlighed (ifølge aftale) 

Kr.  100,00 

Kr.  300,00 

o  o Lejlighed type B, 2 sovepladser. d.01.04 til d.11.06 samt d.13.08 til d.01.10 pr.døgn fra Kr.  660,00 v/7 døgn Kr. 4.500,00 

o  o Lejlighed type B, 2 sovepladser. d.11.06 til d.13.08 pr. døgn fra  Kr.  760,00 v/7 døgn Kr. 5.200,00 

o  o Lejlighed type B, v/1 person. d.01.04 til d.11.06 samt d 13.08 til d.01.10 pr.døgn fra                                                                                        Kr.  550,00 v/7 døgn Kr. 3.700,00  

o  o Lejlighed type B, v/1 person. d.11.06 til d.13.08 pr. døgn fra  

o Rengøring af lille lejlighed (ifølge aftale) 

o Tillæg pr. Hund i lejlighed en gangs beløb  

Kr.  650,00 v/7 døgn Kr. 4.400,00 

Kr.  200,00 

Kr.  100,00 

  

Hytter: 

  

o  o Hytte 4 sovepladser inkl. el pr. døgn. fra Kr.  530,00 v/7 døgn Kr. 3.600,00 

o  o Hytte v/2 person inkl. el pr. døgn fra                                           Kr.  490,00 v/7 døgn Kr. 3.250,00 

o  o Hytte v/1 person inkl. el pr. døgn fra                                           

o 1 Seng i hytte 

o Rengøring af hytte (ifølge aftale) 

o Tillæg pr. Hund i hytte en gangs beløb 

Kr.  400,00 v/7 døgn Kr. 2.650,00 

Kr.  200,00 

Kr.  150,00 

Kr.  100,00 

 

 Camping sæsonpladser:    

o  o Forårssæson d.01/04 – d.01/07 pr. plads/enhed ekskl. el Kr.  5.000,00 

o  o Efterårssæson d.08/08 – d.01/10 pr. plads/enhed ekskl. el Kr.  3.600,00 

o  o Sommersæson d.01/04 – d.01/10) pr. plads/enhed ekskl. el Kr.  9.800,00 

o  o Vintersæson d.01/10- d.30/03 pr. plads/enhed ekskl. El                                                 

o      Helårs plads fra 

 

Månedspriser: 

o April, maj, juni. pr. plads/enhed ekskl. el 

o September. pr. plads/enhed ekskl. el 

Kr.  4.000,00 

Kr.12.900,00 

 

 

Kr.  2.600,00 

Kr.  2.200,00 

  

- Gældende for 2 voksne samt hjemmeboende børn u. 18 år 

- Inkl. adgang til udendørs swimmingpool (i sæson d.11.06 til d.13.08.)  

 

   

o  o El pr. kWh Kr.         5,00   

o  o Tillæg for 2 familier i samme vogn   Kr.  3.000,00 

o  o Tillæg for 1 ekstra navngiven person i samme vogn Kr.  1.500,00 

     

 Camping Løs-liggere:   

o  o Pr. døgn pr. voksen fra (tillæg i høj sæson kr. 10,00 d. 11/06 til d.13/08) Kr.      82,00 

o  o Pr. døgn pr. barn under 12 år (børn under 1 år gratis) Kr.      42,00 

o  o El pr. døgn  Kr.      40,00 

o  o Plads gebyr. pr. døgn 

o Arealleje for telt pr. døgn 

Kr.      45,00 

Kr.      25,00 

o  o Tom vogn i lav sæson. pr. døgn. d.01/04 – d.11/06 samt 13/08 - 01/10 Kr.      32,00 

o  o Tom vogn i høj sæson pr. døgn. 13/06 - 13/08 Kr.      42,00 

o  o Autocamper u/strøm uden for bum 

o Hund  

Kr.    130,00 

Kr.      20,00  
  

 Andet: 

 

 o Festlokale 

o Leje sengelinned m/håndklæde pr. sæt 

Kr.   3000,00 

Kr.       90,00 

o  o Tøjvask 

o Minigolf pr. kølle 
Kr.       35,00 

Kr.       30,00 

o  o Gæstebillet fra kl. 08.00 til kl. 22.00 pr. person ekskl. pool 

o Gæstebillet fra kl. 08.00 til kl. 22.00 pr. person inkl. pool i sæson d. 22/06 – d.16/08.  
Kr.       20,00 

Kr.       30,00 

o  o Sæsonkort for dagsgæster inkl. Pool i sæson. i sæson d. 22/06 – d. 16/08. Kr.  1.000,00 

o  o Sæsonkort for dagsgæster ekskl. adgang til pool. 

o We free kode 7 døgn. 

Kr.     600,00  

Kr.       25,00 
 

                                                                                                                                                                                                                                                               


