
Bjælkehytte 
 2 voksne +2 børn 16 m² 
Åben fra påske til og med uge 42
•  Hytten er fra ca. 1985, 
• 10 m² terrasse 
• Stue med sovesofa, spiseplads, 

børnelukaf med køjeseng (læng-
de: 190 cm)

• Lille køkken med 2 kogeplader, 
lille ovn, kaffe/the faciliteter, vask 
med kold vand, køleskab.

• I hytten er der service, dyner og 
puder og fejekost.

• Fælles betalingsbruser og toilet-
ter få meter fra hytterne 

     
                                          C                B                A
Pris/Dag/Kr 395,- 495,-    595,-

 

C: 7.1. – 7.2, 18.2-4.4, 29.4-23.5, 1.9-4.10, 
27.10-20.12

HYTTER 2019

Rundtømmerhytte 
2 voksne + 4 børn 30 m² 
• 17 m² terrasse, heraf ca. 6 m2 

overdækket 
• Soveværelse med dobbeltseng
• Børnerum med enkelt seng
• Hems på 4,5 m2 med 3 madrasser 

på gulvet
• Badeværelse med brus 
• Kombineret stue med køkkenniche 

med ovn, 2 kogeplader, køleskab 
og kaffe/the faciliteter. 

• Brændeovn og TV.
• I hytten er der service, dyner og 

puder og fejekost og gulvskrubber.   
 

Vadehavshytte 
 2 voksne + 4 børn 35 m²
• Helårsisolerede træhytter, have-

møbler
• 7,5 m² overdækket terrasse mod 

øst og 15 m² terrasse mod syd-
vest. 

•  Badeværelse m. badekar og bruser 
• Soveværelse med dobbeltseng, 
• Hems på 4,5 m2 med sovesofa og 

balkon.
• Stue med TV, sovesofa & brænde-

ovn, åbent køkken med 4 kogep-
lader, ovn, kaffe/the faciliteter.

• I hytten er der service, dyner og 
puder og fejekost og gulvskrubber.

A: 21.6-11.08, alle Lørdage med 1 overnatning

Vadehavshytte Superior
2 voksne + 4 børn - 43 m² 
•  Helårsisolerede træhytter, have-

møbler
• Terrasse mod øst med udsigt over 

Vadehavet og 15 m² terrasse mod 
syd-vest. 

• Badeværelse m. badekar og brus 
• Soveværelse med dobbeltseng
• Hems på 4,5 m2 med sovesofa.
• Stue med TV , sovesofa & brænde-

ovn, køkken med 4 kogeplader, 
ovn, kaffe/the faciliteter.

• I hytten er der service, dyner og 
puder og fejekost og gulvskrubbe

  

SPARTERMINE: A: 7=6, B: 7=5, C 3=2

                                          C                B                A
Pris/Dag/Kr 795,- 995,-    1095,-

                                          C                B                A
Pris/Dag/Kr 795,- 995,-    1095,-

                                          C                B                A
Pris/Dag/Kr 995,- 1195,-    1295,-

B: 1.1-6.1, 8.2-17.2, 5.4-28.4, 24.5-20.6, 12.08-
31.8, 5.10-26.10, 21.12-31.12


