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Overnatninger på strand, klit, skov og andet natur er ikke tilladt.
www.pladsinaturen.dk
Man kan dog finde gratis shelterpladser på hjemmesiden
Man kan dog finde gratis shelterpladser på hjemmesiden
www.pladsinaturen.dk
www.pladsinaturen.dk
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bades
alene langs kysten.

·
Der aldrig bades alene
Der aldrig
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Skulle der blive brug for hjælp, Alarm
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ALARM:
Redningsvæsen:
97 31 31
11 44
Politi: 114
Vagtlægen: 70 11 31 31
Politi: 114
Vagtlægen: 70 11 31 31
Langs kysten vil der være placeret skilte som dette.
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Langs kysten vil der være placeret skilte som dette.
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Det forbi.
kan være potentielt farligt,
se er IKKE beregnet til parkering. Det kan være potentielt farligt,
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da redningspersonalet ikke kan komme forbi.
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