
Ikke lenge igjen til Danse – Camp på Ærø …………. 
Sender en liten liste over ting som er lurt å ha gjort/ ha med … 

 

HUSKELISTE! 
• Politiet anbefaler at alle tar med PAS. 

• Husk Europeisk Helsetrygdkort bestilles på www.helsenorge.no  

• Uansett hvor vi reiser er det lurt med reiseforsikring.  

 

• Husk å sende det elektroniske påmeldingsskjema - betale påmeldingsavgift 

og campavgift i god tid før ankomst Ærø.  

• Betaler du etter 1. juli, er det lurt å ha med kvitteringen. 

• VIKTIG! Bestille plass på fergen til Ærø - oppgi registreringsnummer på 

bilen www.aeroe-ferry.dk   

• Returen kan du bestille på Ærø, men tenk på at mange skal hjem samme 

dagen. 

• De som leier privat - ta kontakt med utleier for avhenting / levering av 

nøkler. 

• Ta med rekvisisjonen du har fått fra Birgitte. 

• HUSK leiekontrakt / avtale for bosted / papirer for avlesning av strøm/vann 

og nøkkelutlevering. 

• HUSK å avlese el og evt. vannmåler ved innflytting og avreise. 

• Eventuell sluttrengjøring må bestilles på forhånd – Husk å rydde før avreise. 

Oppvask inngår ikke i sluttrengjøring, heller ikke tomflasker. 

• Banken er nedlagt i Ærøskøbing, men det er en Minibank på havnen. 

Butikker og spisesteder tar imot kort. 

 

Ærøskøbing er en liten by med ca 700 innbyggere. Med oss dansere og andre 

turister mer enn dobler antallet seg i sommerukene. De smale gatene med 

brostein er ikke skapt for fart og spenning. Her er det ingen som kjører fort. 

Allerbest er det å gå eller sykle. 

Vis hensyn i denne vakre fredede byen fra 1700 tallet og overhold reglene på 

øyen, da kan vi helt sikkert få lov å komme tilbake. 

 

Nå håper jeg at alle gleder seg og at vi får sol og varme, når vi kommer frem. 

Min erfaring er at uansett vær har vi det alltid fint på Ærø.  

Husk å ta smilet og det gode humør med. 

 

Ønsker alle en god tur til Ærø. Kjør forsiktig. 

 

Vi sees på Ærø. 

Birgitte 

 

Under hele Swing-Campen kan jeg treffes på: 
 Mobil 0047 480 69 597 

http://www.helsenorge.no/
http://www.aeroe-ferry.dk/

