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Na Dinamarca, há cerca de 570 campings, o que significa que você tem uma infinidade de opções
para dormir ao ar livre no interior do país. Os campings costumam ter um alto padrão de qualidade,
com instalações bem conservadas, um excelente nível de segurança e muito espaço para cada
trailer ou motor-home. Um camping recebe de uma a quatro estrelas, de acordo com sua qualidade,
e um local com três estrelas ou mais será fiscalizado o tempo todo.
Os campings dinamarqueses normalmente estão situados em algumas das paisagens mais lindas do
país, e por volta de dois terços deles estão próximos da água – lugares perfeitos para começar o dia
com um mergulho. Ao mesmo tempo, como o país é relativamente pequeno, nunca estão longe de
alguma cidade, com restaurantes e outras opções de lazer.

Preços
Uma noite de estadia normalmente custa entre R$16 e R$24 para um adulto, e as crianças
costumam pagar metade. Alguns campings cobram uma taxa ambiental. Você pagará entre R$6 e
R$10 por dia para usar eletricidade. Alguns campings só funcionam no verão, mas os 200 locais que
abrem o ano inteiro tendem a cobrar mais barato na baixa temporada.

Cabanas em campings
Você pode alugar cabanas em muitos dos campings da Dinamarca e, na maioria das vezes, deverá
trazer sua própria roupa de cama, a não ser que esteja pagando por uma cabana de luxo. Na alta
temporada, um aluguel de cabana por uma semana custa em torno de R$1.130.
Leia mais sobre Cabanas em campings dinamarqueses [2].

Inverno
Cerca de 200 campings na Dinamarca estão abertos durante o inverno, e com um trailer com bom
isolamento térmico (e um bom par de meias grossas!) é possível desfrutar das paisagens
dinamarquesas o ano todo.

Mais informações
No website Danish Camping Board [3] você pode encontrar cabanas e campings por todo o país,
além de orientações e informações úteis. O website também traz uma lista de campings que
funcionam durante o inverno.
Leia mais sobre licenças de campista. (Insert link to separate A-Z text)
Leia mais sobre motor-homes e trailers. (Insert link to separate A-Z text)
Leia nossa seção sobre acampamento selvagem, se você gosta de acampar em meio à natureza.
(link to a-z section)
Encontre inspiração para suas férias nos campings da Dinamarca. (Link to Camping theme)
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