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Welkom op Sjøhaug Naturistsenter SA
Van mei tot september is Sjøhaug open voor gasten
Hoogseizoen: van half juni tot half augustus
Openingstijden receptie/kiosk (in het hoogseizoen): dagelijks tussen 10.0013.00 en 15.00-18.00
Bij aankomst a.u.b. eerst melden bij de receptie
Buiten openingstijden is de manager bereikbaar op:
+47 900 49 354
Er is geen manager aanwezig tijdens het laag seizoen en de receptie/kiosk
heeft dan beperkte openingsuren. Bel a.u.b. het bovenstaande mobiele nummer
voor verdere informatie.
In deze brochure geven we u enige informatie die kan bijdragen tot een prettig
verblijf hier op Sjøhaug Naturistsenter SA.
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Op Sjøhaug zijn hutten, kamers en standplaatsen te huur:
3 grote - en 1 kleine hut. Familie kamer in het Sjøhaug-huis plus een aantal
kleinere kamers in Solrabben. Standplaatsen voor caravans, campers en tenten
van alle formaten

Faciliteiten
Receptie met kiosk
Sommerstua (gemeenschappelijke ruimte); met wifi en tv; verder zijn er diverse
bordspellen en puzzels beschikbaar bij de receptie.
Gemeenschappelijke keuken; met koelkast, vriezer, fornuis met timer (de
gebruiksaanwijzing voor de timer hangt aan de muur boven het fornuis), gootsteen en
eetgelegenheid.
Rompa bar; gesitueerd beneden onder de keuken (sorry... alleen zelfbediening).
Toilet gebouw; met reguliere toiletten, aangepast toilet t.b.v. senioren/gehandicapten,
reguliere sauna met douches. Buiten is een stortplaats voor het lozen van vuil water en
het chemisch toilet (op de kaart aangegeven met een emmer).
Vuil containers; staan buiten de slagboom bij hut nr. 4. Afval wordt gescheiden
ingezameld. Glas, papier en karton, plastic, overig afval. (Denkt u er aan kleding te
dragen als u naar de vuil containers gaat).
Douche gebouw; heeft een ruimte met meerdere douches, wastafels en een
verschoningstafel voor baby's. Ook is hier een ruimte met wasbakken t.b.v. (hand)was
plus wasmachine en droogtrommel. Sleutel plus betaling voor gebruik bij de receptie.
Petanque baan; ligt voorbij het kampeer veld en kan vrij gebruikt worden, petanque
ballen kunnen geleend worden bij de receptie. Iedere zaterdag wordt er een toernooi
gehouden.
Beachvolleybalveld; ligt achter het badhuis, hier is ook een ondiep kiezelstrand te
vinden.
Zwemsteiger; (met glijbaan en vlot) bevindt zich bij de zonneweide “Solplassen” ,
voorbij Sjøhaug huis.
Bootsteiger; plus voorziening voor het schoonmaken van vis bevinden zich voorbij de
petanque baan. Het huren van een boot voor langere of kortere periode behoort tot de
mogelijkheden.
Speeltuin; (met zandbak, speelhuis, glijbaan, klimrek en trampoline) is te vinden bij de
gemeenschappelijke ruimte en het toiletgebouw.
Een barbecue plaats; is gesitueerd voorbij hut nr. 2. Tijdens de zomermaanden wordt
elke zaterdag , een gemeenschappelijke barbecue gehouden waaraan alle gasten (met
zelf meegenomen eten) deel kunnen nemen. Elke woensdag wordt ook een “rekefest”
(garnalen feest) georganiseerd. Ook hier welkom om aan deel te nemen. U dient zich
wel de dag van te voren hiervoor op te geven, Op alle andere dagen is de plek vrij te
gebruiken.
Een kleine bibliotheek; is te vinden in Solrabben en in de Sommerstua (receptie).

Van alle gasten wordt verwacht dat ze zich houden aan de regels van
Sjøhaug..

Belangrijke informatie:
Dit is een Naturisten Centrum, lidmaatschap van een naturist
vereniging die is aangesloten bij INF (International Naturist
Federation) is vereist,
Elektriciteitskabel voor caravan/camper/tent in Noorwegen: geaarde
rubberen kabel 3x2,5 mm2. (Max. 25 m.)
Stopcontacten: Shuko (CEE 7/3) 220 V / 10 A
Gebruik van de sauna is inbegrepen bij de prijs (zowel bij een dagkaart
als bij langer verblijf).
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Voor douchen/scheren/tanden poetsen etc. maakt men gebruik van het
douche gebouw.
Parkeer auto's en motorfietsen op de aangegeven plaatsen. Maximale
snelheid 10 km/uur. Denk om de kinderen.
Er zijn verschillende activiteiten gedurende het zomerseizoen: St. Hans
(midzomer) met kampvuur, het traditionele Familie weekend (met
familie wedstrijden), barbecue op zaterdag, garnalen op woensdag etc.
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Bezoek adres:
Sjøhaugveien 61
1514 Moss
Mobil 900 49 354
Postadres;
Sjøhaug Naturistsenter SA
Pb 803 Sentrum
0104 Oslo
Boekingen;
bestilling-sjohaug@naturist.no
E-mail:
sjohaug@naturist.no
Website
www.sjohaug.no

Wij wensen u een prettig verblijf hier op SJØHAUG.
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