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Tysmosen FriluftsCenter & 

NaturCamping 

nybøllevej 21 

2765 Smørum 

tysmosen@naturister.dk 

www.tysmosen.dk 

Lat: 55.709899 

Long: 12.282479 

Bij Tysmosen FriluftsCenter & 

NaturCamping hebben we ruimte 

voor zowel de kleine tent, je caravan 

of de grote stacaravans. We hebben 

ook schuilplaatsen en er is leuke 

ruimte om je hangmat op te hangen. 

We zijn echter een kleine camping 

met alle faciliteiten die je op de 

meeste andere campings in 

Denemarken vindt.  

We hebben een klein zwembad dat 

geopend is van eind juni tot eind 

augustus. 

Op de meeste plaatsen is het ook 

mogelijk om elektriciteit aan te 

sluiten. 

Wij hebben geen campmanager en jij 

bent zelf verantwoordelijk voor het 

in- en uitchecken - wat bij ons 

gebeurt - wat natuurlijk afhangt van 

het vertrouwen van onze gasten en 

dat hebben wij. 

Bij Tysmosen hebben we een principe 

van gratis kleding, dat wil zeggen. 

men moet gekleed of uitgekleed zijn 

zoals men wil, we hebben geen 

aparte toiletten voor mannen en 

vrouwen. De badkamer is ook 

gemeenschappelijk voor beide 

geslachten. 

Tysmosen FrluftsCenter & 

NaturCampinger is de perfecte keuze 

voor wie dicht bij Kopenhagen en in 

een schilderachtige omgeving wil 

wonen, voor een kort of lang verblijf. 

Aan de gegevens die hier staan kunnen geen rechten ontleend worden. De 

informatie op deze pagina zijn voor een groot deel afkomstig van bezoekers. Zie 

je fouten of heb je aanvullingen, help ons en geef het door op naturismegids.nl 
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Algemeen 

NFN / INF lidmaatschap niet 

verplicht 

Kleding optioneel 

Plaats voor tenten 

Plaats voor caravans 

Plaats voor campers 

Oppervlakte (ha): 3 

Aantal plaatsen: 50 

Aantal plaatsen met elektra: 30 

Auto's op apart parkeerterrein 

Faciliteiten 

Koelkast / diepvries voor algemeen 

gebruik 

Sauna 

Zwembad 

Diversen 

Engels gesproken 

Alleengaanden welkom 

Huisdieren welkom 

Geschikt voor kinderen 
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