Familiecamping, når det er allerbedst...
Forsød tilværelsen med det gode campingliv, specielle familieøjeblikke og dejlige ferieminder! Jammerbugt Camping
er basen for en skøn ferie tæt ved Vesterhavet med alt, hvad der hører sig til af oplevelser for både store og små.

Legeplads

Ny grillhytte

ksne
Aktiviteter for børn og vo

Musik/underholdning

Ses vi?
Vi lægger vægt på nærhed
– nem og enkel camping!
• Værtsparret tager altid imod
dig i receptionen
• Vi kræver ikke campingpas
•Gratis børn*
*(se tilbud på hjemmeside)
•G
 ratis hund – Hundeskov
• Gratis swimmingpool
• Autocamp på timebasis
• Reservér uden ekstra gebyr

For Jammerbugt Camping er moderne bekvemmeligheder og faciliteter en selvfølge.

Nyt legerum

I har bl.a. adgang til:
• Servicebygning med familierum
• Campingkøkken
• TV-stue/opholdsrum
• Nyt møntvaskeri
I 2017 har vi udvidet aktivitetsområdet med følgende:
• Mini golfbane/petanque/stigegolf
• Aktivitetsbane for børn og voksne
• Legeplads

Mini golf

Mini vandlan

d

Nyd et måltid i bistroen

Nabo til Røgegård Nat

urreservat

Bulbjerg Fuglefjeld

En perlerække
af oplevelser
Indenfor kort afstand finder du
en bred vifte af attraktioner:

Bulbjerg Fuglefjeld
Gutterne på kutterne fra TV
Thorup Strand
Vejlerne
Røgegård Naturreservat
Kirsten Kjær Museet
Nationalpark Thy m.fl.

Moderne faciliteter

Velkommen
til én af Nordjyllands
hyggeligste campingpladser
JAMMERBUGT CAMPING!
Vores fornemmeste opgave er at skabe
nogle dejlige ferierammer for dig og din familie.
Har I haft en skøn ferie,
har vi gjort vores arbejde godt!
Hos os er stemningen altid hyggelig,
omgangstonen er uformel og
vi yder en god og personlig service hver gang!

Om du er campist med egen campingvogn eller
ønsker at bo i en hytte, i et telt eller
på et motelværelse,
så er Jammerbugt Camping det oplagte valg!

Tæt på skov, strand
og skønne attraktioner

Er du fastligger?
Vi tilbyder
Forsæson - Sæson - Højsæson
Eftersæson - Vintersæson
HELÅRSSÆSON MED VALGFRI STARTDATO

Hund er tilladt i enkelt

e hytter

Vi garanterer for,
at Jammerbugt Camping
er et godt udgangspunkt for både
en aktiv og afslappende ferie.

Oplevelser
Bistro og Butik

Her kan børn og voksne
få et tiltrængt afbræk fra hverdagen
i et naturskønt og roligt område
tæt ved Vesterhavet.
Campinghilsner fra

Britt & Tommy

Mini vandland

Motelværelse

Hurtigt Wi-Fi
e motelværelser

Røgfrie hytter og modern

Hytte/motel
Hytte, 13 m2, 4-pers., uden toilet
Hytte, 18 m2, 4-pers., toilet
Luksushytte, 25 m2, 6-pers., hems, toilet/bad
Luksushytte, 30 m2, 6-pers., køje, toilet/bad
Motelværelse, 2-4-pers., toilet/bad

Åben hele året rundt
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Priser og gode tilbud
findes på www.jammerbugtcamping.dk

Værtspar

Scan og tjek
vore priser!

DCU Samarbejdsplads

www.boostingbusiness.dk

Vi kræver ikke
campingpas!

Hytter • Motel • Bistro

Thistedvej 546 • Vester Thorup • 9690 Fjerritslev
Tlf. 25 73 38 09 • info@jammerbugtcamping.dk

www.jammerbugtcamping.dk

