
Kære gæst på Teglværkspladsen. 

Tak for at du/i har booket plads på Teglværkspladsen, vi glæder os til at byde dig/jer velkommen. 

Check ind efter kl.14.00  
Check ud senest kl.10.00 
Med mindre andet er aftalt :-) 

Når du har booket Glamping telt er der redt op til dig/jer når i kommer, der er håndklæder i kan bruge 
hvis i vil benytte jer af vildmarksbadet, saunaen, den varme ude bruser eller den friske kolde bruser  
Det er også tilladt at dyppe sig i søen, ikke hovedspring. 

Du/ i er velkommen til at benytte de SUP boards der ligger ved søen, på eget ansvar, hvis det er børn 
har jeg svømmeveste i kan låne, bare spørg efter det. Hvis du har booket SUP eller Kajak på forhånd, 
aftaler vi hvad tid i vil ud, mødested er EriksHale, stranden i Marstal. 

Det overdækkede udekøkken er udrustet med det mest almindelige køkken- og spisegrej, hvis du 
mangler noget så spørg endelig . 
Der er et lille køleskab og en fryser, du/i må benytte, husk at tage dine rester med, eller server dem til 
hønsene. 
Du/i er velkommen til at fyre op i pizzaovnen, der kan både bages pizza, brød eller steges andre ret-
ter, der kan købes pizzadej på frost og et lille udvalg af drikkevarer på pladsen. 
Tipien er fælles område, hvor du/i kan spise, hygge eller spille bordtennis mm. 
Du koger vand og vasker op efter dig selv, det er vigtigt ikke at efterlade madvarer fremme, altid på 
køl eller i en skuffe. 

PARKERING:  
Hvis du kommer i bil må du parkere ved den sorte garage, gerne skrå parkering, så det er muligt at 
passere.  
Det er tilladt at køre ned til pladsen ad grusvejen på venstre side af det hvide hus for at læsse af, in-
gen kørsel på græsset tak, og derefter parkere ved den sorte garage. 

HER FINDER DU OS:  
Teglværkspladsen / Ærø Kajak & SUP (kig efter det fine træskilt ved vejen) 
Knasterbjergvej 22 
5960 Marstal 

De bedste hilsner fra  

Thea & Teglværkspladsen 

For mere info se: https://teglvaerkspladsen.dk 

I disse Corona tider henstiller vi til at i passer ekstra godt på 
jer selv og hinanden, der er håndsprit i telte, ved muldtoilet og 
i køkkenet.

https://teglvaerkspladsen.dk

