Nyhed

RAAKILDE
BED & BREAKFAST
Fra sæsonen 2020 har vi renoveret
"Raakildes gamle Stuehus",
og åbner nu en B & B afdeling kun 15
minutter til fods fra Fur Bryghus med

8 DOBBELT-VÆRELSER
I huset er der WiFi og adgang til
fælles faciliteter:
toilet og bad
køkken og opholdsstue
terrasse og gårdhave
Værelserne er indrettet med enten:
1 dobbeltseng 160x200 cm
2 enkeltsenge 80x200 cm

3 FAMILIE-VÆRELSER
Vi tilbyder også overnatning for hele
familien i familieværelser med the-køkken
og toilet-rum. Værelserne indeholder 6
sovepladser: 1 dobbeltseng 160x200 cm
samt 4 sovepladser i køjesenge på hems.

-HER ER DU MERE END VELKOMMEN!
HILSEN BETINA & BRIAN
-VÆRTER

WWW.FURCAMPING.DK

OVERNATNING I DOBBELT-VÆRELSE
Pris pr. nat..................................................500,Obligatorisk leje af linned............75,- pr. pers.
Slutrengøring er inkluderet.

MORGENMAD
Morgenmad kan bestilles dagen før som kontinental servering i B & B
eller i weekends samt helligdage som brunch i campingpladsens
restaurant.
Kontinental morgenmad i B&B......59,- pr. pers.
Weekend-brunch.............................99,- pr. pers.

WEEKEND DELUXE
I B & B VÆRELSE...

Ønsker I selv at lave morgenmad, kan der bestilles brød i
campingpladsens NærKØB fra dag til dag,
som også sælger smør, ost, pålæg mv.
Weekendophold fra fredag-søndag
for 2 personer i dobbelt-værelse med WiFi inkl.:
linned, håndklæde & slutrengøring samt:
Fredag: valgfri pizza take-away
Lørdag: kontinental morgenmad i B & B
Frokost - middag & brunch i campingpladsens restaurant:
frokost med 3 stk. højtbelagt smørrebrød
-inkl. stor FUR Vulcano fadøl og FUR snaps
middag med stjerneskud a la Raakilde
-inkl. stor FUR sæson fadøl
FURirsk kaffe til dessert
Søndag: brunch inkl. FUR halvbitter

kr. 2.449,- for 2 personer
Weekend deluxe gælder i alle weekends uden helligdage,
-dog ikke i campingpladsens højsæson.

DET MED SMÅT:
Book online på www.FURcamping.dk og spar reservations-gebyret .
Tilbuddene gælder i de nævnte perioder, dog kun ved online-booking senest
én uge før ankomst. Tilbuddene kan ikke kombineres med andre tilbud eller rabatter.
Der tages forbehold for evt. trykfejl, hvor pris vist på hjemmeside eller onlinebooking
er den gældende.

Råkildevej 6 - 7884 Fur
Tlf.: (+45) 97 59 33 33
mail@FURcamping.dk
www.FURcamping.dk

