VÄLKOMMEN SOM GÄST TILL
KUSTCAMP EKÖN 2020
Vi här på KustCamp Ekön hälsar dig välkommen och hoppas att du ska trivas här hos oss. Vi har
sammanställt det här informationsbladet för att du skall se vilken service vi kan erbjuda dig.
Badet:

Det finns badmöjligheter för alla. Släta klippor med friskt härligt havsvatten och
brusande vågor. Badbrygga med delvis sandbotten för de mindre barnen.
Klapperstensstrand med härligt slipade stenar. 5 km bort finns sandgärdet med ett
lagunbad. Många lägger också märke till ”tystnaden” som är så befriande. Även när det
är många gäster kan man höra havet och fiskmåsarna.

Bröd:

Under högsäsongen finns färska frallor att köpa i kiosken alla dagar, Vi bakar själva
och har även nybakat fikabröd. Tar det slut så bakar vi nytt, säg bara till!

Bensin:

Vid Gryts Varv & Marina finns möjlighet att tanka med kort och vid Fyrudden med
kort och kontanter. Och Gryts bensinstation

Båtar:

Upptäck den fina skärgården vid KustCamp Ekön. Många öar att upptäcka och stor
chans att hitta ett alldeles eget smultronställe! Ta med barnen för att fånga den STORA
gäddan. Båtar går att hyra; pris 1150 till 1330 kr/dag. Båtarna är stabila Crescent 434
med styrpulpet och 15 hk motor. Du måste kunna läsa sjökort och GPS ingår. En
deposition på 1500 SEK eller 200 EURO erläggs i kontanter och återfås vid
återlämning av båten i oförändrat skick. Vi har även roddbåt för 500 kr/dag där
deposition inte behövs.

Campingpris: Högsäsong: Tält utan el 355 kr/natt. Tomt med el 410 kr/natt. Husbil 380 kr/natt.
Tillägg för havsnära tomt: 70 kr/natt.
Cykel:

Går att hyra från ostkustenkajak håller till nere vid tältplatserna. Tel: 073-041 03 88
Öppettider och info: www.ostkustenkajak.se. E-post: ostkustenkajak@telia.com

Duschar:

Tillgång till varmvatten finns i servicehuset. Duscharna är försedda med kortläsare.
Kort laddade med 100 kr erhålles vid incheckning. Vid varje kortläsning dras 2 kr (ger
1,5 minuts duschtid). Förbrukat belopp betalas vid utcheckning. Förlorat kort kostar
150 kr.

Eluttag:

Inkoppling sker med jordat svenskt standarduttag eller CEE-uttag (tre stift).
Adapter finns att hyra eller köpa. Uttagen är säkrade med 10 ampere.

Fasta tankar: Tömningsstation finns utanför campingen nedanför lekplatsen. Önskar ni tömma
tanken, säg till i receptionen så får ni en pollett. Av miljöskäl får varje ekipage endast
en pollett per vistelse.
Restaurang:

Öppen under högsäsong mellan kl. 12.00 – 16.00 &17.00-21.00 . Restaurangen har
fulla rättigheter.

Minigolf:

Minigolfanläggning med tolv banor försedda med skojiga hinder finns vid receptionen.
Priser: 40 kr/vuxen, 30 kr/barn under 15 år.
Vid två vuxna och mer än ett barn så spelar ett barn gratis. Be om familjerabatt.

Handikapptoa: Finns vid receptionen och i servicehuset.
Handikappdusch: Duscharna är försedda med kortläsare. Kort laddade med 100 kr erhålles vid
incheckning. Vid varje kortläsning dras 2 kr (ger 1,5 minuts duschtid). Förbrukat
belopp betalas vid utcheckning. Förlorat kort kostar 150 kr.
Högsäsong:

Högsäsongen är under perioden 12 juni till 11 augusti.

Hjärtstartare: Finns på campingen fråga i receptionen.
Infartsbom:

Är stängd mellan kl 22.00 och 08.00 under högsäsong.

Kajak:

Går att hyra från Ostkustenkajak håller till nere vid våra tältplatser. Tel: 073-041 03 88
Öppettider och info: www.ostkustenkajak.se. E-post: ostkustenkajak@telia.com

Klädvård:

I byggnaden nedanför receptionen finns tvättmaskin och torktumlare.
Pris: 50 kr för tid som räcker till två tvättar. Tid bokas i receptionen.

Kök:

Kok- och diskmöjligheter finns i servicehuset. Där finns: ugn, micro och
snabbdiskmaskin (3 minuter/disk, utan avgift).
Stor glasad matplats med underbar utsikt över vattnet.

Matvaror:

Under högsäsong finns det microlivs i receptionen. I Valdemarsvik finns flera
mataffärer, restauranger samt Systembolaget. I Fyrudden finns det en mataffär.

Reception:

Receptionen är under högsäsong öppen kl: 08.00 – 22.00. Vi svarar gärna på frågor och
tar emot förslag till förbättringar.

Rökning:

Rökning är ej tillåten inomhus. Detta gäller alla utrymmen och stugor.

Turistinfo:

Finns i begränsad utsträckning i receptionen. I övrigt finns turistbyrå i
Valdemarsviks centrum, telefon 0123-122 00.

Tömning:

Plats för avloppstömning av lungor/dunkar finns vid garaget bredvid receptionen samt
på långsidan av servicehuset. Se rubrik ”fasta tankar”.

Utcheckning: Campingtomter senast kl 14.00. Stugor senast kl 12.00.
Vid försenad utcheckning kan ytterligare en dygnsavgift läggas till.
Utsiktstornet: Från det 7 m höga tornet ser du bland annat Fyrudden, ca 3 km norrut, och i klart väder
kan du se ända bort till Häradsskär, ett avstånd på över 10 km.
Vandring:

En stig som går förbi några jättegrytor och vidare runt Slångudden längs vägen finns
gamla värn från tiden runt 1700-talet. Härlig natur. (Se karta)

Återvinnings- På ena gaveln av servicehuset finns sopsortering för brännbart, glas och plast.
station
Metall och tidningar slängs i Gryt, Evelund. Tänk på miljön.
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