GOLD CUP

15. - 19. juli 2020

Urhøj Strand Camping
Urhøjvej 14, 4480 Store Fuglede
Kære alle,
Vi har fundet denne naturskønne perle, og har indgået en aftale med Urhøj Strand Camping, som
glæder sig til at byde NEWF-folkene velkommen til afholdelse af Gold Cup 2020 på deres campingplads og tilhørende arealer.
Ejerne Lene og Alex, har været yderst imødekommende overfor klubbens ønsker og behov, og vi
har fået en aftale i hus, som gælder fra tirsdag i uge 29 til mandag i uge 30 .
På hjemmesiden: www.urhoej-camping.dk finder I listepriser, pladsoversigt, osv.
Camping skal bookes på: feilskov@urhoej-camping.dk - skriv venligst koden: GC2020.
Afregning skal ske direkte med campingpladsen, dog med følgende fordele:

Hunde har gratis adgang og ophold i aftaleperioden.

Der skal ikke betales pladsgebyr for gæster til Gold Cup

Trådløst internet er gratis

Der er gratis adgang til dagsgæster. Det gælder både udstillere og tilskuere

Forbrug af el, vaskemaskine, tørretumbler, bad samt køb af mad afregnes til listepriser.
Vi har reserveret områderne Klubben, Trekanten, Tyren, Vægten, Vandmanden, De gamles Hjem
samt K. Sørensens Hjørne. (se kortet).

Ønsker I at bo på et specifikt område, så nævn det gerne ved bookingen.
De fleste campingpladser har regler om, at der skal være ro på pladsen kl. 22. Lene og Alex har
dog forståelse for, at man måske gerne vil sidde og hyggesludre eller smånynne lidt udover det
tidspunkt. Dem som ønsker at være lidt mere ”natteravne”, bedes venligst booke ind på K. Sørensens Hjørne.
Hver morgen er det muligt at købe friskbagt morgenbrød og hjemmeristet kaffe.
Lene og Alex kan serverer dagens ret, til lidt under 100 Kr. mod forudbestilling dagen før. De kan
også lave grillbakker med dejligt kød, lige til at smide på grillen, samt hjemmebagte burgerboller.
Vi gør opmærksom på at det er absolut forbudt, at tage hundene med ind i baderummene (der
vil blive opkrævet €100/ 700 kr. pr. hund for overtrædelse af dette). På den sydlige side af baderummene, findes der en vandslange og et flisebelagt område, hvor vi må vaske hundene alt det
vi vil.
Udstillingsområdet kommer til at ligge nede ved vandet, hvor vi også vil afholde vandprøverne.
Vi glæder os til at tilbringe nogle dejlige dage sammen med jer!
De bedste hilsner
Newfoundlandklubbens bestyrelse
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