Indkvartering med DCU rabat.
”Billigste indkvartering” - Medbragt eget lille telt. Alternativt er at tilkøbe et ”racetelt”
(festivaltelt). Du har kun mulighed for at medbringe dit eget lille telt, hvis du deltager på
busrejsen. Opstillet racetelte er muligt både på busrejsen, flyrejsen og kør selv.
Teltene er opslået ved ankomsten, lige til at flytte ind i !
Udover, hvad der er inkluderet i prisen i den enkelte indkvartering, vil der være mulighed for at
tilkøbe følgende:






Soveposer
Luftmadrasser
”Feltsenge”
”Weekendsenge”
Festival stole

SUPERRACE TELTE

Et rigtigt godt alternativ til den normale festival telt. Som standard er de IKKE udstyret med senge
eller luftmadrasser. Her er mulighed for at tilkøbe luftmadras, feltseng eller den lidt blødere
version ”weekendseng” og selvfølgelig soveposer. Man kan også medbringe dette udstyr
hjemmefra, men med fly kan det nok knibe, at der er plads i den max bagage man har til rådighed
(10 kg). Teltet har god plads til 2 personer og vil man gerne ligge tæt uden at have gulvplads, så er
der også mulighed for 3 personer. Teltet måler 2,9 x 2,9 og er 2 m i højden.

XL TELTE

Er ”storebror” til Superrace. Her er god plads til ”rod” kan I se – når 2 personer bor sammen. Der
er sovekabine med løs adskillelse og lille forstue med plads til en taske og et par festival stole.
Teltet måler ca. 4,7 x 2,60 og du kan stå oprejst i teltet. Denne telt type er optimal til 2 personer,
men der kan være 4 personer under forudsætning af, at man gerne vil ligge tæt. Der er plads til 2
små dobbeltmadrasser – bredde 1,20. Udgangspunktet og standard i denne type er, at den er inkl.
2 almindelige luftmadrasser og der kan således opgraderes til feltsenge og weekendsenge. (Denne
telttype har vi lidt forskellig udgave)

RACE BUNGALOW

Denne indkvartering er de seneste år blevet meget attraktiv. Særlig på grund af, at man er
”tørskoet” og man kan låse sin dør. Det er en slags ”kontorcontainer”, som blot er et stort rum,
men du har et vindue og der er strøm og der er så også varme hvis kulden skulle banke på. Disse
kan udstyres med op til 4 senge (den rigtig gode vilje kan sætte en luftmadras ekstra derind).
Derudover ligger der i bungalow en havepavillion man kan sætte og oder et havebord med 2-4
store til hver bungalow.

LUKSUS TELTE

Nok vores mest eftertragtede produkt, men også den ”tungeste” prismæssigt. Vi har nogle store
og nogle små og helst vil vi sælge de små (har vi flest af). Der er 2 sovekabiner, den ene med en
dobbeltseng og den anden enten med dobbeltseng eller 2 enkelt senge – afhængig af klientellet
der bebor dem!! Der er strøm, lys og havemøbler. Sælges til 2-4 personer – super til en familie
f.eks.

