
                                                                                                                                               

Krakær Camping   Gl. Kærvej 18   8400 Ebeltoft   86 36 21 18   info@krakaer.dk  www.krakaer.dk 

 

 

Weekendtræf Dansk Datsun Klub  
1. sept – 3. sep 2017 

 

******************************************************************************* 

PROGRAM 
 

Fredag 
Ankomst i løbet af dagen, alternativt lørdag morgen. 

Caféen er åben fra 17.00 – 20.00 og der er bl.a. mulighed for at købe Dagens Ret til kr. 69,-*. 
 

Fælles DATSUN hygge om aftenen 
 

Lørdag 
Kl. 8.00 – 9.30 Morgenbord i caféen lørdag – KUN 25,-* 

Rundstykker, franskbrød, rugbrød, te, kaffe, juice, 2 slags ost, marmelade, 2 slags pålæg, leverpostej 
 

Kl. 10.00 Køretur til Ebeltoft med udstilling af biler ved Det gamle Rådhus og bytur for damerne  
Touring rundtur med madpakke på Helgenæs og Mols Bjerge. 

 
Festaften på Krakær Camping 

      Menu: 
 

BUFFET m/2 slags kød: 
Oksefilet + mar. skinkesteg 

Flødekartofler + kartoffelbåde 
Rødvinssovs 

Tomatsalat med mozerella 
         Mixed salat, brød    

 
Dessert: 

Islagkage m/bær og vafler 
 

 
Drikkevarer til meget billige priser. 

 
 
 
 
TRÆFTILBUD: Lørdag: Sandwich til turen og fælles aftenbuffet med dessert + morgenmad søndag kr. 

200,- pr. pers. 
 

* Tilkøb, som kan bestilles sammen med træffet 
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******************************************************************************* 

OVERNATNING 
******************************************************************************* 

Hytte u/toilet 
  

1 overnatning kr. 550,- 

2 overnatninger kr. 850,-   

 
4 pers. Campingvogn m/fortelt 

 

1 overnatning kr. 690,- 

2 overnatninger kr. 1.000,-   

 
5/6 pers. hytte eller campingvogn m/toilet 

 

1 overnatning kr. 690,- 

2 overnatninger kr. 1.200,-   

 
Egen vogn el. telt.  

 
Pr. voksen pr. døgn kr. 75,- -10 % 
Strøm kr. 35,-    

 

 
Betingelser 

 
Der skal være ro på pladsen SENEST kl. 23.00 

Ødelagte genstande skal erstattes med tilsvarende nypriser 
Priserne er beregnet ud fra min. 25 spisende deltagere 

Hytte-/campingvognspriser er ekskl. strøm 
Madpriser er inkl. service, bestik, duge, servietter og lys. 

Drikkevarepriser er ekskl. udskænkning. 
 

Leje af hytter, værelser og campingvogne bestilles direkte hos Krakær Camping med henvisning til 
Datsun-træffet efter først-til-mølle princippet. 

 
Udlejning af hytter og campingvogne reguleres af De Alm. Lejebetingelser (se hjemmeside). 

 
Endeligt deltagerantal til bespisning opgives senest d. 15. august 

 
Husk at campingpas kan bestilles på vores hjemmeside www.krakaer.dk eller ved ankomst.  

Pris : kr. 110,- pr. hustand for et årspas og kr. 35,- for et døgnpas.  
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