Åpningstider og priser
for sesongen 2021

Åpningstider

Vi har åpent fra 25.04.21 til 12.09.21

Bevø Camping, Bevøveien 31, 1634 Gml. Fredrikstad
Tlf. 41 62 32 32 (SMS sendes til 913 46 852)
Epost: info@bevo.no

Følg med på nettsiden (se under nyheter)

Priser (NOK) inkl. mva.
Sesong

Campingvogn
Campingvogn og/eller
helårstelt

Vinterlagring

14.200,-

(inkl.strøm)

*2.100,**2.300,-

Vi har IKKE korttidsplasser for bobiler, campingvogner eller
telt.
* Ved betaling innen
betalingsfristen

Frist:
22.08.21

** Ved betaling etter fristen
HUSK Å PÅFØRE PLASSNR.
VED BETAING

Ved betaling
anses avtalen
som akseptert.

Bank Aksept, VISA, Master Card og
Vipps
Hytte 5 og 6,
senger)

(4

Kaldt/varmt
vann

740,- pr. døgn

Hytte 1-4, 9, 12 og 14-15 (4
senger)

Dusj og wc

Hytte 7 og 10
senger)

(6

Dusj og wc

Hytte 13
senger)
Hytte 13
senger)

(6

Dusj og wc
Dusj og
wc

(8

Det er 25 års grense for leie av
hytte.
Stor hytte til leie på ukesbasis
(8 senger)

940,- pr. døgn

1.040,- pr. døgn

1.370,- pr. døgn
1.570,- pr. døgn

Se her for
detaljer

P.g.a. korona, må alle betale for utvask av hytten.
Kr. 250,-, 300,- eller 350,- (etter hyttestørelse)
Hytter skal forhåndsbetales (se leiebetingelsene for
detaljer)
Bankkontonr. for innbetaling: 9713 3596 406
eller Vipps til: 563836
Det tas forbehold om prisendringer og skrivefeil.
BAR BEVØ
I Bar Bevø (Storkiosk) er det mulig å få kjøpt varmmat, drikke, is m.m.
Åpningstider: se her

Sanitæranlegget:
Sanitæranlegget har toaletter, dusj,
vaskerom, kjøkken og handikaptoalett.
Polletter til dusjen, vaskemaskin og
tørketrommel kjøpes i kiosken eller
resepsjonen.

sanitaeranlegg01

Regler for gjester ved Bevø Camping:
Vennligst les regler, forskrifter m.m. som
ligger under nedlastning.
Informasjon vedrørende hytter:
Hyttene er av en enkel standard, men blir kontinuerlig vedlikeholdt og
oppgradert. Hytte 5 og 6 har innlagt kaldt og varmt vann (ikke dusj og wc). Alle
de andre hyttene har innlagt kaldt/varmt vann, dusj og toalett. Hyttene har
kjøleskap, kokeplate, enkelt bestikk, kokekar og sengetøy. Ting som må tas med
er: laken, pute/dynetrekk. Hyttene er disponible fra kl. 15.00 og avreise senest
kl. 11.00.
Bestilling og betaling av hytter:
Les leiebetingelsene som ligger under nedlastning.
Vinterlagring av campingvogn og/eller helårstelt:
Fra sesongslutt i september til åpningsdagen (siste helgen i april).
Campingplassen er steng i vintersesongen, så det er da ikke mulig å komme inn
med bil for evt. å hente ut vognen. Vinterlagring må være betalt senest
andre søndag i august.
Internett:
Telenor har god 4G (LTE) dekning på campingplassen.

