VELKOMMEN TIL SEVEL CAMPING.
Bygning A1: Reception/Kiosk: åben alle dage 08 – 13 og 15 – 20
Bygning A2: 2 familierum og tømmested kemisk toilet
Bygning B:

Campistkøkken med 2 gaskomfurer med elovn
( rød knap = 1 time )
Indendørs spiseplads/opholdsrum/TV stue
Udendørs spiseplads
Vaskeri
Toiletter – Håndvask

Bygning C:

Familierum
Handikaprum/familierum

Bygning D:

Herre- og dame toiletter og bad
Puslerum
Campistkøkken
Udendørs overdækket spiseplads
Kemisk toilet tømning

Brusebad:

RØD KNAP = 90 SEK

Bygning E:

SEVEL PIZZA. Åbningstid 14 – 21 alle dage
Hent menukort i receptionen eller pizzariaet
Autocamper pladser og -faciliteter

Swimmingpoolen: åben i badesæsonen 08 – 20 når vejret tillader det
adgangskort og info fås i receptionen
Hoppepuden: kan tændes mellem 10 -20
I alle fælles bygninger er rygning strengt forbudt.
Overtrædelse medfører bortvisning.
Hunde er velkomne på Sevel Camping, dog ikke i servicebygningerne.
De skal altid være i snor på pladsen og luftes udenfor pladsen.

Bemærk at al kørsel på pladsen foregår i
skridthastighed: Dvs. max.10 km/h.
HUSK – Legende børn har ingen bremser!
Kæden:

lukkes mellem kl. 22 – 08. Kørsel på pladsen er forbudt
i dette tidsrum.
Anvend parkeringspladsen uden for bommen.

Affald:

Alt husholdningsaffald skal anbringes i de dertil
opstillede affaldsbeholdere på affaldspladsen
ved indkørslen.
Pap og storskrald må I selv bortskaffe.

Andet:

Lægehuset Vinderup
Dyrlæge Leif Nygaard
Sevel Kro
Sevel Auto
Lægevagten

97
97
97
97
70

44 18 11
44 81 05
44 80 11
44 80 20
11 31 31

Vores lokale Min Købmand i Sevel har åbent alle dage 7 – 19 og har hver dag
frisk morgenbrød fra Sevel Bageren. Hos købmanden er der også postbutik.
– når du benytter genvejen (sti til hallen eller gennem plejehjemmet) er der
max. 100m derhen.
I Vinderup – ca. 7 km herfra - findes både banker, apotek, posthus(i
Superbrugsen) samt flere dagligvare- og specialbutikker.
Ved problemer uden for åbningstiden kan lejrchefen altid træffes på telefon
97 44 85 50

Vi ønsker dig/jer et behageligt ophold på Sevel Camping.
Preben og Anette Christensen

