
E:\Arkivet\Ek\Produktionsskole, undervisning\Matematik\Blandede opgaver\Du skal arrangere er uges sommerferie i Danmark.doc 

Sommerferie i Danmark 

 

Du (gerne lille gruppe) skal arrangere er 

uges sommerferie i Danmark.  

 

Antal deltagere 2, 3 eller 4. 

 

Vælg transportform (vandre, cykel, 

knallert, bil, bus eller tog). Fly er for 

dyrt. 

 

Der skal overnattes på campingpladser 

eller vandrerhjem. Hotel er for dyrt. 

 

Der skal besøges mindst 5 

seværdigheder. 

 

Der skal overnattes mindst to steder. 

 

Mindst 4 dage skal deltagerne selv lave mad. Der er køkken på campingpladser og 

vandrerhjem. Medbring selv gryde og pande samt tallerken og bestik. 

 

 

 

Lav program for turen 

Lav en pakkeliste 

Beregn prisen på  

 Transport 

 Overnatning 

 Mad 

 Entréer 



E:\Arkivet\Ek\Produktionsskole, undervisning\Matematik\Blandede opgaver\Du skal arrangere er uges sommerferie i Danmark.doc 

Notater til mig selv (lærer) 

Campingpas: kr. 100,- 

Alle kan få udstedt et selvstændigt campingpas, men børn under 15 år kun med forældrenes 

samtykke. Et campingpas gælder både par og enlige, samt deres hjemmeboende børn under 

18 år. Alle skal have samme faste bopæl. Når man er fyldt 18 år, skal man have sit eget 

campingpas. 

Priser, højsæson 
9.7.-14.8. 
Voksen pr. nat 
DKK 80 
Pris pr. barn pr. nat i aldersgruppen (1-12) 
DKK 50 
Arealenhed pr. nat 
DKK 65 
Hunde pr. nat 
DKK 15 

 

3 stjernet hytter, standard 
 

Priser i DKK - 2011 

3 Stjernet standardhytter Ugepris inkl. 5 personer Dagspris inkl. 2 pers.* 

01.04-18.06 + 13.08-29.10 1.600 300 

18.06-02.07 1.900 350 

02.07-09.07 + 06.08-13.08 2.400 400 

09.07-06.08 3.200 
 

* Ekstra personer kr. 50 pr. person pr. døgn. 

Standardhytter: Velindrettet hytter på 15 m2 med henholdsvis 5 og 6 sovepladser. 

 

Vandrerhjem, Sæby 

Høj sæson 

d. 26/6 - 15/8. 

Kategori: 1 pers 2 pers 3 pers 4 pers 5 pers 6 pers Fælles 

A++ 575,- 575,- 
     

A+ 480,- 485,- 500,- 515,- 535,- 
  

A 420,- 435,- 455,- 475,- 490,- 535,- 140,- 

B 265,- 310,- 375,- 430,- 475,- 510,- 130,- 

Hytte I  385,- 385,- 385,- 440,- 465,- 
  

 

Vandrerhjemskort til danskere 

Det danske vandrerhjemskort - Danhostel-rabatkort - er et fordelskort, da du med kortet i hånden 

sparer 35 kr. pr. nat, når du overnatter på et dansk vandrerhjem. Kortet koster 70 kr. og er gyldigt i 

12 måneder fra udstedelse, og ved blot to overnatninger inden for et år er kortet dermed tjent hjem. 


