
 

Praktiske oplysninger 
 
Vi har samlet svarende på nogle i de spørgsmål i måtte have inden jeres ferie på Mariager 
camping starter. Har i yderligere spørgsmål er i altid velkommen til at kontakte os.  

Vi glæder os til at byde jer velkommen til Mariager og på Mariager Camping. 

 
Information & Butik Åbningstider: Https://www.mariagercamping.dk/dk/kontakt 

 
Ankomst Henvend jer venligst i informationen ved ankomsten. 

Check-in kan ske fra 14.00. Ved ankomst efter kl. 20.00 bedes i give 
besked herom. 
 

Afrejse Afregning skal ske inden kl. 12.00 på afrejsedagen 
Afrejse i højsæsonen inden kl. 12.00 / i lavsæsonen inden kl. 14.00 
Afrejse for hytter er altid inden kl. 11.00 

 
Bom  Bommen for ind- og udkørsel er lukket mellem kl. 22.00 – 07.30.  
 
Wifi Der er trådløst internet på det meste af pladsen. Adgangskode kan 

købes i informationen. 
 
Morgenbrød Vi bager selv brød, så i kan få friskt brød hele dagen.  

Morgenbrød bedes bestilles dagen før. 
 

Servicebygning Vi har to servicebygninger, som har åbent døgnet rundt.  
Undtagen under rengøring. Her er de skiftevis lukket.  

 
Bad Gratis – I enkelte special rum dog 5 kr.  
 
Vaskeri Vi har møntvaskeri på campingpladsen – med vaskemaskiner og 

tørretumbler. 
 
Hunde Hunde er hjertelig velkomne på Mariager camping. 

https://www.mariagercamping.dk/dk/hund-pa-mariager-camping 
 
Brandfare  Brandsikkerhed er vigtig på en campingplads. Derfor beder vi Jer 

overholde brandafstand. Der skal være 3 m. mellem campingvogne/ 
telte, 1,5 m. fra pladsafmærkning og 1 m. fra hække. Ved ankomsten 
beder vi Jer notere hvor nærmeste brandpost er placeret. 

 
Bestilling I kan booke jeres plads via vores onlinebooking døgnet rundt eller pr. 

mail/telefon i informationens åbningstid.  
Ved bestilling af plads vil i skulle fortage en indbetaling.  
 
Ved afbestilling vil hele eller dele af jeres indbetaling bortfalde. 
Det fremgår af vores handelsbetingelser ved onlinebooking eller af den 
tilsendte bekræftelse ved mail og telefon booking.   
 

Afbestillingsforsikring Ønsker I ekstra tryghed på jeres ferie? 
Tegn en afbestillingsforsikring for kun 6% 
Forsikringen skal tegnes senest 2 dage efter bookingen. 
Og bookingen skal være foretaget mindst 3 dage før ankomst 

 Forsikringen bestilles her: Afbestillingsforsikring 
 

Force Majeure Mariager camping påtager sig intet ansvar for følger af strejke, lock-out,  
epidemi/pandemi eller andre forhold, som efter dansk ret opfattes som 
force majeure.  

https://www.mariagercamping.dk/dk/kontakt
https://www.mariagercamping.dk/dk/hund-pa-mariager-camping
https://www.europaeiske.dk/privat/afbestillingsforsikring/?agentid=5017726
https://www.europaeiske.dk/privat/afbestillingsforsikring/?agentid=5017726

