CAMPINGREGLER FOR OPHOLD MED KÆLEDYR …
eller hvordan man får en god og fredfyldt ferie med sine firbenede venner!
1. Vi beder alle kæledyrs ejere om ved check-in at præsentere det almindelige “PAS TIL
KÆLEDYR” eller “PET PASPORT”, alternativt et opdateret “Sundhedscertifikat” …

der er

jo ingen, som rejser uden papirer, vel! 
2. Loven kræver, at alle hunde altid skal føres i snor (ikke længere end 150 cm) og med en
mundkurv til rådighed under gåturene. De hunde, som falder ind under kategorien som
“bidende hunde”, er forpligtet til at være i snor og bære mundkurv.
Der er altid vores “doggyland” hvor jeres dejlige lodne ven kan løbe løs … hvis
I ikke ved, hvor det er, så kontroller på vores kort eller I kan spørge i
receptionen …
3. Jeres kære firbenede venner må ikke efterlades uden opsyn på jeres plads eller struktur. I
vil vel ikke have, at de føler sig ensomme, hvis I ikke vil opgive jeres strandtur,
er der hundestranden “dog beach” nær ved. ;-)
4. Jeres dyr bør altid ledsages uden for campingpladsen for at besørge, og efterladenskaber
opsamles og bortskaffes i de dertil opstillede beholdere. Brug vores “dog-toilet”, som er
fordelte ud over hele campingpladsen!
5. Kæledyrene må på ingen måde færdes i følgende strukturer eller fællesarealer:
fællestoiletterne, shuttle til stranden (kun hvis i transportbur), legepladser for børn og
svømmebassiner. Dette er for en fredelig sameksistens i respekt for dem, som
ikke er så heldige eller har mulighed for at have et kæledyr, de kan pleje og
forkæle 
6. Vi husker jer på at forsikre jeres lodne ven mod eventuelle skader på ting og/eller personer,
den bedste måde at sikre en fredelig ferie for alle. Dette er blot et lille råd …
7. Kæledyrene må ikke forårsage nogen form for forstyrrelse af freden for andre. Sørg for at
jeres lodne ven, også hvis ophidset eller trist, har en ejer, som er opmærksom
på den og de andre.

Ledelsen forbeholder sig ret til at fjerne de gæster fra campingpladsen, som ikke overholder
reglerne i de ovennævnte punkter, og især forbeholder ledelsen sig ret til at rapportere overtrædere
til de kompetente myndigheder, når det skønnes nødvendigt. Det ville virkelig være kedeligt,
men hidtil er det ikke sket … og derfor tror vi, at vi har verdens bedste gæster
(lodne og ikke). 

