En fantastisk mulighet!

Fritidshytte
ved Ogna Camping

Velkommen til Ogna
Havet ligger der og venter.
Jæren starter her på Ogna og drømmen
er kanskje litt nærmere nå.

Kontakt oss
Visning etter avtale med Tor Olsen
på telefon 913 60 964.
post@ognacamping.no
www.ognacamping.no/fritidshytter

En drømmeplass
Det sies at Jærstrendene starter på Ogna.
Å tilbringe dager ved en av Jærens fine
sandstrender er en drøm for mange og på Ogna
er det mulig å oppfylle slike drømmer nå.
Å sitte i solnedgangen, nyte utsikten
og bare kjenne på hvor deilig det er å leve...

Fritidshytter med havutsikt
Nå har du en fantastisk mulighet og sjanse for
å realisere din drømmeplass på jæren. Ogna
Camping tilbyr nye hytter til salgs med perfekt
plassering og utsikt til havet. Det er satt av plass
til 75 hytter når alt er ferdig.
Første mann til mølla!

Skisse på planløsning.
Alle mål er omtrentelige og avvik kan forekomme.
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Høy kvalitet i alle ledd
Utviklet og bygget på Jæren - alle komponenter kommer fra
lokale leverandører. Vi kaller det “fritidshytte med jærsk
sjel og opprinnelse”.
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50 m2 som inneholder to soverom (kan omgjøres til ett),
romslig bad, stue og kjøkken i ett. Kjøkkenet er utstyrt med
hvitevarer, inkludert oppvaskmaskin. I tillegg er det en
utendørs bod for oppbevaring av utstyr. Oppstillingsplass
for bil utenfor og flott terrasse for å nyte dager og kvelder
på Ogna.

Les mer på våre nettsider ognacamping.no/fritidshytter
eller ta kontakt på telefon eller e-post:

Ogna camping har nå startet salget av første utbygging.
Vi gleder oss veldig!

T: 913 60 964
E: post@ognacamping.no

hjelseth.com

Ogna Camping har siden 1954 tilbydt overnatting i hytter,
i medbragte telt, i bobiler og i campingvogner.
Like ved campingen kan du kjøpe din engen fritidshytte.

Ogna Camping
Varden
Nordsjøvegen 4061
4364 Sirevåg
+47 51 43 82 42
post@ognacamping.no
www.ognacamping.no

