
Cooling 16.maj -19.maj 2019 
Cooling 2019 afholdes på Albuen Camping, Vesternæsvej 70, 4900 Nakskov, Lolland 

”Ro og fred er efterhånden en mangelvare mange steder, men på ingen måde på DCU-Camping 
Albuen Strand, der ligger smukt ved Langelandsbæltet og Nakskov Fjord. Campingpladsen ligger i 
læ bag de lollandske diger, og lige uden for døren går Albuen Tange syv km ud mellem fjord og bælt 
med ”Blå Flag”, børnevenlig badestrand og strandenge. Helt perfekt til vandreture, badedage på 
stranden, windsurfing og lystfiskeri. Nakskov Fjord byder på en naturskøn lagune, hvor det stille, 
lave vand er perfekt for bl.a. kajak og kitesurfing. Her er også et rigt fugleliv, så husk kikkerten og 
kameraet. Danmarks længste digecykelsti, der går fra Nakskov til Rødby, går også lige forbi Albuen.” 

 

Torsdag ankommer vi og som vanen tro, mødes vi til lidt hvede spisning og hygge om aftenen. 

Fredag ankommer de sidste og dagen er til egen disposition, afslapning, udflugter etc. Vi anbefaler 
at man tager cyklen med, da der er mange ting i nærområdet man kan cykle til f.eks Botanisk 
Have, Langø By, Dige cykel stien hvor man  kan komme helt ud på tangen på Albuen. Badetøjet kan 
osse med fordel medbringes, da der er en dejlig badestrand, som ligger ca. 500 m. fra 
campingpladsen. 

Lørdag skal vi ud og sejle en spændende tur sammen med vores guide Otto i det indre farvand ved 
Nakskov med Postbåden - afgang fra Nakskov Havn kl. 10:00 og vi er tilbage kl.15:00, så vi skal alle 
huske at medbringe egen madpakke og drikkelse med til frokosten.                                                                                                                                                     
Pris. pr. person kr. 120,00 - tilmelding og betaling til turen skal ske sammen med tilmelding til 
Coolingen.  

Betaling af turen kan ske på Konto nr. 6060 – 000 582 7249 eller på mobilepay 41 41 63 83 (Tine) 

Vi vil alle få lidt rabat på campingpladsen, da vi ikke skal betale for arealleje kr. 30,00 pr. døgn – 
dette gælder osse hvis man tager flere overnatninger end selve coolingen. Såfremt man er 
medlem af DCU kan man opnå lidt flere rabatter – se nedenstående priser: 

                                                      
pr. døgn • lavsæson    
DKK Normal pris DCU-

medlemspris 
Voksne 90 63 
Børn (0-11 år) 41 GRATIS 
Børnebørn (0-11 år) 41 GRATIS 
Unge (12-17 år)• 90 32 
Unge (12-17 år) 
børnebørn 90 63 

Pensionister•• 90 45    
Hund••• 23 GRATIS 
El pr. kWh 4 4 
Arealleje 30 - rabat 30  - rabat 
Wi-Fi 1 dag 25 GRATIS 
Wi-Fi 7 dage 100 GRATIS 

 ••Der gives ikke pensionistrabat i lavsæson på helligdage samt i helligdagsferier 

 

Vi vil gerne modtage tilmelding til Cooling 2019 senest den 1.marts 2019 . 

Nogen spørgsmål – ring endeligt - Bent 5840 1190 eller Tine 4141 6383                                                                                                               
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