
Harley-Davidson Club Syd byder velkommen til Træf på Årø Camping d. 6-7-8 August 2021. 

Der er levende musik fredag og lørdag aften i teltet. Guidet tour på øen med stop på øens 

Microbryggeri og naturligvis ”slowrace” lørdag.  

Pladsen åbner fredag d. 6. August kl. 12.00. Tjek ind foregår i receptionen, hvor også kort til bad 

samt ”pladskort” ( elektronisk sugekort ) til betaling for drikkevarer og køb i kiosken kan købes,- og 

efterfølgende ”tankes op”..  OBS! Restbeløb refunderes ikke ved afrejse, men kan benyttes i 

kiosken, hvis man skal have noget med til hjemturen. Evt. restbeløb går ubeskåret til Årø 

ungdomsklubs aktiviteter. 

Pris pr person er 150,- Kr. excl. Færgeoverfart. 

Evt. morgenmad lørdag og søndag bestilles ligeledes i receptionen pris 60,- Kr. pr dag/ person. 

Aftensmad fredag er ”grill-selv” af enten medbragt kød, eller man kan købe Galloway kød på Årø 

Vingård. Der er arrangeret salat til denne aften. Pris 25,- Kr. Flutes kan evt. købes i Cafeteriet. 

Medbring selv tallerken og bestik til denne aften. 

Aftensmad lørdag, ( Chilli Con Carne ) bestilles ved ankomst i receptionen. Pris 95,- Kr.  

Der kan også købes pølser og brød på pladsen samt øl og andre drikkevarer. 

Fadøl 4 dl. pris: 25,- Kr 

Flaskeøl pris: 10 Kr. 

Andre drikkevarer ifølge prisliste i baren. 

Det er ikke velset at medbringe egne drikkevarer til træf- teltet eller omgivelserne der omkring.  

Dagsbesøgende på pladsen er gratis og må ikke køre ind bag bommen på pladsen, men skal 

parkere på parkeringspladsen ved receptionen. 

Der er bestilt godt vejr og vi ser frem til at I kommer til et af de måske hyggeligste træf i Danmark. 

Træfgæster opfordres til at færdes med omtanke for de fastboende, og øvrige besøgende på øen. 

Dyrene er ikke vandt til lyden af motorcykler, så hold moderat fart og god afstand til fodgængere 

og dyr, når I færdes på de små veje. 

Vi glæder os til endelig igen at kunne afholde distrikt-træf, og ser frem til en hyggelig weekend 

med jer. 

 

Med venlig hilsen 

HDCS 


