
Musik i Lejet på Sankt Helene 2023 

Generelle informationer 
 

Kære Musik i Lejet – beboere på Sankt Helene Feriecenter 

Vi på Sankt Helene glæder os til at huse jer i forbindelse med Musik i Lejet 2023. Der kommer til at være 

mange mennesker samlet hos os igen i år. Derfor vil vi gerne give lidt praktiske oplysninger, der kan gøre 

opholdet så behageligt og let som muligt. For at alle får et behageligt ophold som muligt, er det vigtig at 

læse informationerne på denne side, og udvise hensyn til hinanden og naturen. 

Ankomst og Afrejse 

• Ankomst torsdag mellem kl. 14 og 18. for telt og camping ankomst 10-18, følg de anviste skilte til 

inchekning. Værelser-hytter-Lejligheder forgår i receptionen,  

• Camping I år kan du ikke få dit festivalarmbånd hos os. Det er kun ved indgangen til 

festivalområdet. Men der vil være et camping armbånd, som bevis på at i bor på Sankt Helene 

feriecenter, samt en pladsbillet for dit telt. 

Receptionen har åbent til kl. 19, hvis du ikke når tjek-in inden kl. 18. 

• Afrejse søndag senest kl. 11☺ 

 

Ekstra Services 

• Morgenmads buffet eller morgenposer skal bestilles.  

og kan også bestilles i receptionen fra dag til dag. 

• Morgenmadsbuffet har åbent imellem 08-11:00 og her finder du alt hvad hjerte begære. Prisen her 

er 100 kr. pr person, og vi anbefaler at bestille dagen før. Men kan købes på døren. Dog er prisen så 

125 kr. 

• Morgenmad posen bestående af 2 hjemmebagte boller, 2 x smør, 1 x Nutella, 1 x lille marmelade, 

2skiver ost og 2 skiver pålæg kr. 75,00 pr pers (kan afhentes fra kl. 8 indtil kl. 12 i cafeen). 

• I år vil der være mulighed for at købe morgenmad buffet samt mad i løbet af dagen.  

• Restauranten vil holde åben 

• Du har mulighed for at ankomme allerede onsdag, og dermed undgå kø til din bolig. 

Husk at den skal forudbestilles, booking@helene.dk. Der kan tjekkes ind mellem kl. 15 og 18. For at 

få dig i rette bolig med det samme så skriv hvilket navn, der står på bestillingen af værelset under 

festivalen. Så vi undgår at der skal flyttes bolig. 

Overnatning 

- Der er ikke adgang til værelserne – lejligheder – hytter eller teltpladsen med køretøjer. 

- Værelserne- lejligheder-hytter- teltpladsen er beliggende på Bygmarken 30, 3220 Tisvildeleje på 

Sankt Helene  

mailto:booking@helene.dk


- Linned og håndklæder medbringes eller lejes i receptionen for kr. 90,00 pr sæt, gøres dette før 

ankomst vil det være at finde på værelset 

- Rengøring skal du selv klare. Vi gør det gerne fra kr. 400,- store lejligheder 495 kr. 

- – dog ikke din opvask! / og skrald bedes gerne tages med ud Pavilloner mv. må ikke opstilles ved 

værelserne – hytter -lejligheder 

- Teltpladsen: 

- Åben ild er ikke tilladt på teltpladsen. Vi beder rygerne være ekstra forsigtige med hvor skoddene 

ender henne. 

- Det er ikke tilladt at medbringe dyr på teltpladsen. 

- Teltpladsen bliver inddelt i områder for små telte (overnatning 1-2 personer).  Og store telte 

Og der vil være personale til stedet og anvise jer området for lige jeres telt. Så det er vigtig at der er 

bestilt teltplads for dit telt. 

- Ved ankomst til teltpladsen vil der blive opkrævet et Klimatillæg, som et depositum. Pr. telt. / tipi 

Dette bliver tilbage betalt på afrejse dagen, når din plads er ryddet, og efterladt i den stand du fik 

den. Ikke godkendte pladser, modtager ikke sit depositum tilbage. 

 

- Når du går til og fra festivalplads/værelserne, tag da hensyn til de øvrige sovende gæster på Sankt 

Helene og vores naboer.  

- Forudsætningen for at bibeholde den billige overnatningspris i 2023, er at ALLE rydder op efter sig i 

og omkring sit værelse-lejligheder- hytter - telt. og afleverer denne rengjort. Det vil bl.a. sige, at 

affald skal være samlet ind og lagt i skraldespandene og de ekstra containere, der er kørt frem på 

pladsen søndag lad os sammen passe på naturen. 

 

 

God Festival       

 

 
 


