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Dansk Citroënklub Fyn

FYNSTRÆF 
på ÆRØ 21.-23. august

Vi håber at kunne afholde Fyns-
træf som planlagt og har reserveret 
en hyggelig plads ved vandet.

Sted: Marstal Camping, Egeho-
vedvej 1, 5960 Marstal   Tlf. : +45 
51 52 44 85

Nærmere program og info kom-
mer, når vi ved mere om retningslin-
jerne gældende for august.

Følg med på www.citrofyn.dk. 
For nærmere info kontakt Mette 

Hanfgarn - mshhs@jubii.dk - 2637 
5870 
eller Karen Valeur - citrocello987@
gmail.com - 2144 2499

Velkommen til Marstal Camping
Vi er en hyggelig mindre familiedrevet 

campingplads, med en fantastisk belig-
genhed midt i naturskønne omgivelser 
ved skov og strand. Samtidig er der kun 
få minutters gang til havnen samt byens 
centrum, der bl.a. byder på et hyggeligt 
handelsstrøg.

Pladsen består af: 60 camping enhe-
der / 11 standard hytter / 12 komforthyt-
ter m/sanitet.

Ved hytteleje gælder følgende: An-
komst efter kl. 15.00. Afrejse inden kl. 
10.00

For campingvogn og autocamper 
gælder: Ankomst efter kl. 12.00. Afrejse 
inden kl. 12.00.

Pladsen er åben for køretøjer mellem 
kl.7.00-22.00.

Prisen pr. person er 70 kr. pr. døgn. 
Strøm 50 kr. pr. døgn. Ingen pladsgebyr!

Hertil kommer træfgebyr (50 kroner 
pr. person).

Der er et veludstyret fælleskøkken, 
som indeholder service, køkkengrej og 
diverse køkkenmaskiner samt udstyr til 
opvask.

Servicebygningen indeholder baderum 
med separate brusekabiner, familierum 

og handicap- venligt bad og toilet.
Campingpladsen har også et fælles-

rum med brændeovn samt TV. Her er der 
mulighed for at tegne, spille brætspil eller 
nyde sin mad. Der er ligeledes mulighed 
for at grille samt spise udendørs. Lege-
plads-faciliteterne er begrænset, men der 
kan lånes diverse spil til udendørsbrug. 
Fodboldbane forefindes på pladsen.

Der er adgang til gratis Wi-Fi på hele 
pladsen.

PS! COVID-19 : vi følger naturligvis alle 
myndighedernes anvisninger!

Vi opfordrer vores gæster til at bruge 
den skønne natur, øen kan tilbyde. Vi 
vægter den gode kontakt med vores gæ-
ster meget højt, og det er vigtigt for os at 
give jer en god ferieoplevelse på Ærø.

Marstal Camping
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