Onsdag den 14. juli - lørdag den 24. juli
Klim Strand Camping, Havvejen 167,
9690 Fjerritslev

DAi’s familiecamping
2021
Kom og vær med på DAI’s Familie-camping
2021
Dansk Arbejder Idrætsforbund (DAI)
har hermed fornøjelsen at indbyde alle
interesserede til en aktiv Familie-Camping.
Lejren er den 30. lejr som DAI har arrangeret,
og vi ser frem til endnu en succes. Børnene
vil aldrig glemme oplevelserne og kommer
år efter år.
Vi har lavet en god prisaftale med
campingpladsen, som gør det muligt at lave
en god og billig aktivitetsuge i uge 28/29.
På lejren vil der være en mængde gratis
aktiviteter.
Der er et begrænset deltagerantal (ca.
40 enheder), så skynd dig at tilmelde din
familie til lejren.
For at deltage skal man være medlem af en
DAI klub.
Husk at opgive navnet på medlemsklubben
ved tilmeldingen. Eller tegne et
familiemedlemskab dækkende år 2021 til
kun kr. 150,- pr. familie.
Priser:
Fra lørdag den 17. juli kl. 09.00 - lørdag den
24. juli kl. 17.00. 10 dage fra onsdag den 14.
juli— lørdag den 24. juli. (Hytter til kl. 11.00)

Pris uge 29 samt 10 dage fra onsdag i uge 28:
A: 2 voksne kun kr. 2000,B: samme som A. Ankomst onsdag kr. 2600,C: Max 5 personer med børn op til 20 år. Kr.
2.400,D: samme som C. Ankomst onsdag kr. 2900,E: Storfamilie over 5 pers. op til 20 år kr. 2700,F: samme som E. Ankomst onsdag kr. 3100,G: Hytte 4 pers. 7 dage kr. 4500,- + gebyr DAI
400 kr.
H: Hytte 4 pers. 10 dage kr. 6200,- + gebyr DAI
400 kr.
I: Strandhytte 6 personer 7 dage kr. 8000,- +
gebyr DAI 400 kr.
J: Strandhytte 6 personer 10 dage kr. 10.800,+ gebyr DAI 400 kr.
Hytter excl. Strøm og slutrengøring 295 kr.
Der er lavet en superaftale med indgang til
legeland og badeland for hele opholdet pr.
person 60 kr. som kan købes ved ankomst.
Normalpris 20 kr. pr. dag.
Hytter bestilles inden den 15. februar.
Ikke medlemmer:
Plus 150,- pr. enhed/familie med
hjemmeboende børn. (Familiekontingent)
Enhed: Campingvogn - camp-let eller telt,
inkl. el, miljøafgift.

Dansk Arbejder Idrætsforbund

Deltagergebyret dækker flg.:
Overnatning, El, miljøafgift og
deltagelse i alle DAI’s aktiviteter.
Forplejning: Hver familie sørger
selv for forplejning på lejren.
Senest tilmelding:
Hvis du ønsker at sige ja til dette
super tilbud, er det nødvendigt
med tilmelding senest den 1. maj
2021. Udfyld tilmeldingsskema og
send det til DAI – så er du med.
Indbetaling skal foretages senest
den 1. juni 2021
Jo før du tilmelder dig, jo mere
sikker er du på at komme med.
Hytter bestilles direkte på tlf. 82 10
70 10 inden 15. februar 2021.
Der pålægges hytteprisen et
lejrgebyr på 400,00 kr. til DAI.
Yderligere oplysninger:
Kontakt DAI Nordjylland på:
Tlf. Mads Kejlstrup Larsen mobil:
60 64 69 48 eller Poul Sørensen
mobil 40 10 45 72

