Randbøldal Camping
Arrangementer 2018

Lørdag d. 23. juni
kl. 11.00
Tour de Randbøldal – cykeltur.
Campingpladsen sørger for grillmad

DK
Dalen 9
DK 7183 Randbøl
(+45) 7588 3575
(+45)7588 3061
Fax (+45) 7588 3438
info@randboldalcamping.dk
www.randboldalcamping.dk

Lørdag d. 20. januar.
Julefrokost

kl. 13.00

Lørdag d. 10. marts.
kl. 13.00
Standerhejsning - campingpladsen er vært
ved en tallerken gullaschsuppe

Campingpladsen har åben hele året
Midt i Vejle Ådal –
tæt ved Hærvejen & Randbøl Hede
”Danmarks Harzen”
•

Campingpladsen har 49 hytter - 25 med bad og
toilet, derudover lejligheder & værelser.

•

Handicapvenlige hytter

•

Trådløst netværk

•

Tæt på put and take søer og åløb

•

Fantastiske muligheder for cykel- og vandreture

•

Hundeskov - 500 m

•

Vandcykel- og mooncarudlejning

•

Cykeludlejning

•

Mulighed for lån af grill

•

Butik med friskbagt morgenbrød osv.

•

Hyggelig familierestaurant - rimelige priser

•

Fine muligheder for lejrskoler, firmafester,
træningslejr, klub og familietræf samt
andre arrangementer. Vi tilbyder færdige
pakkeløsninger.
Ring gerne og få en snak med os

Påskesøndag d. 1. april.
kl. 10.00
Påskeægsjagt - for børn og voksne

Lørdag d. 21. april
kl. 10.00
Store oprydningsweekend - campingpladsen gir‘
pølse med brød samt 1 øl el. sodavand

Torsdag d. 26. april
kl. 20.00
St. Bededags aften - campingpladsen gir‘ hveder
- medbring selv kaffe

Lørdag d. 5. maj
fra kl.
12.00 til kl. 19.00
Reception Ejgils 30 års jubilæum

Lørdag d. 21. juli
kl. 19.00
Grisefest med musik og dans. Til grisen serveres
salatbord, bagt kartoffel og flutes.
Til børnene serveres pølser og brød
Voksne
175 kr
Børn 3-12 år
80 kr

Lørdag d. 4. august
kl. 13.00 -17.00
Søndag d. 5. august
kl. 9.00 -12.00
Kæmpe fiskekonkurrence - vind pokaler.
Deltagerpris for begge dage
Voksne
180 kr
Børn 3 -14 år
85 kr
Lørdag aften - musik og dans

Uge 42 Bus tur til Polen.

Lørdag d. 27. oktober
kl.15.00
Halloween. Medbring græskar, ske og kniv.
Præmie til det sjoveste græskar.
Auktion.
Vi spiser dagens ret sammen.

Billetter til alle arrangementer købes i
informationen eller bestilles på internettet.
Det er muligt, at vi aflyser et arrangementet, hvis der er for
få tilmeldinger.

Pinselørdag d. 19. maj
Festaften med buffet, musik og dans

kl. 19.00
135 kr.

Vi ønsker alle vore gæster et dejligt ophold.
Venlig hilsen
Danuta & Eigil Sørensen

