
Astrid Lindgrens Värld & Stugvecka 
– Vecka 23 till 27 eller 31 till 34 bjuder vi på entré!

Vi bjuder på familjebiljett till Astrid Lindgrens Värld när du bor vecka
23 till 27 eller 31 till 34 i stuga hos oss. Bo vid havet, besök
Astrid Lindgrens Värld. Njut av sol och bad och ha en
fantastisk vecka med hela familjen samlad. 

KustCamp Gamleby
Campingen närmast Astrid Lindgrens Värld när du vill bo vid
havet. Du bor vid en vik av Östersjön med ett härligt
lagunbad och hopptorn. Lekplats både för de större och
mindre barnen. Minigolfbana med skojiga hinder.
Besök Garpedansberget med nästan 100 troll längs en stig
upp till utsiktsplatsen. Ta med en fikakorg och beundra
utsikten över Gamlebyviken.

KustCamp Ekön
Längst ut i havsbandet med en förunderlig havsutsikt. Hyr en
motorbåt och gör en utflykt till en egen paradisö i den vackra
skärgården. Bada från klippor, brygga eller barnbadet, allt är
möjligt på härliga Ekön. Promenera på den vackra
Slångudden och besök utsiktstornet med en vidunderlig utsikt
över Gryts vackra skärgård. Barnen leker i lekparken, går på
äventyr i naturreservatet, eller träffar andra barn på
bollplanen. Spela minigolf på campingen eller långgolf 3 km
bort.

Pris och giltighetsperiod 2019
Boka vecka 23 till 27 eller 31 till 34 söndag till söndag 
I alla stugtyper med dusch & WC och få  1-dags 
Astrid Lindgrens Världs-familjebiljett på köpet. 
Ange ”stugvecka ALV” vid bokning.
Pris från 4200:-

Förslag på tillägg
Lakan 175:-/set
Slutstädning.800:-/1200:-
Bastu  350:- för 2,5 tim 750:- för hel kväll
Båt 1 dag från 1150:- 1 vecka från 4830:-
Uppgradering till 2-dagars familjebiljett 650:-

Erbjudandet kan ej kombineras med andra erbjudande.
Boka genom att maila info@campa.se
mer information www.campa.se 
0493-102 21

http://www.campa.se/
mailto:info@campa.se
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